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Departament de Justícia  
Secretaria de Mesures Penals,  
Reinserció i Atenció a la Víctima 

Comunicat informatiu de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima al personal dels centres penitenciaris i centres educatius de Justícia Juvenil 
sobre el Protocol COVID-19 
 
 

Davant la situació social generada per l’aparició del nou coronavirus, COVID-19, 
s’informa a tots els professionals que aquesta Secretaria, en coordinació amb l’Institut 
Català de la Salut, ha elaborat un protocol d’actuació davant el risc d’aparició de casos 
sospitosos d’aquesta infecció als centres penitenciaris i als centres educatius de 
Justícia Juvenil. La resta d’unitats dependents d’aquesta Secretaria de Mesures 
Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV) així com els serveis centrals, 
seguiran els protocols i procediments que determini el Departament de Salut per a la 
població general.  
 
El Protocol COVID-19 de la SMPRAV, elaborat en coordinació amb l’Institut Català de 
la Salut, es tracta d’un protocol dinàmic que s’anirà modificant en funció de l’evolució 
de la infecció i de les instruccions rebudes per part de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (ASPCAT). S’ha de recordar que, al tractar-se de problemàtiques sanitàries 
relacionades amb el risc d’epidèmies en la comunitat, les nostres actuacions sempre 
estaran subjectes a les pautes i orientacions que, en cada moment, ordeni el 
departament de Salut mitjançant l’ASPCAT.  
 
Com a recomanació general, per garantir que la informació disponible sobre la malaltia 
sigui correcta i actualitzada, sempre ens haurem de remetre a la pàgina web del 
Departament de Salut. 
 
Per fer el seguiment de la situació, en cas de que es detecti algun cas sospitós als 
centres penitenciaris i educatius, el protocol preveu l’activació de tres comitès:  
 

 Un Comitè operatiu : format per professionals de diferents unitats del 
Departament de Salut, de la SMPRAV i el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals del Departament de Justícia 

 El Comitè de Crisi de la SMPRAV 
 Un Comitè informatiu i de seguiment a cada centre: format, al menys, per l’equip 

directiu, els directors o professionals sanitaris de cada centre i el responsable 
de prevenció de riscos del centre.  

 
Hem de diferenciar entre l’aparició d’algun cas sospitós i dels que són casos 
confirmats. És important recordar que, perquè un cas sigui sospitós s’han de complir, 
hores d’ara, dues condicions: tenir simptomatologia i, a més, haver estat en contacte 
amb zones o persones de risc. Tots els casos sospitosos seran investigats, i d’aquests 
es cribaran els casos confirmats. Només quan un cas hagi estat confirmat es realitza 
l’estudi de contactes: estudi de l’estat de les persones que han estat en contacte amb 
ell.  
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En funció d’aquestes característiques, el protocol preveu diferents escenaris: 
contenció, cas en investigació o brot. Actualment, estem en l’escenari 1, de contenció, 
doncs no tenim cap cas confirmat ni sospitós. Si en algun moment es detecta a un 
centre penitenciari o un centre educatiu un possible cas sospitós, s’activaria l’escenari 
2 del protocol.  
 
És molt important, seguir la pauta de: identificar-aïllar-informar i protegir-nos.  
 
Especialment al departament d’ingressos, i tant en interns nouvinguts com en retorns 
de permisos o sortides, si els funcionaris detecten casos amb criteris clínics, és a dir, 
amb simptomatologies compatibles amb la infecció com febre, tos, dificultat 
respiratòria, el professional:  
 

a. Informa a prefectura (o al seu superior) de la possible incidència, de forma 
discreta i sense crear cap tipus d’alarma alhora que s’avisa al servei mèdic 
d’urgències del centre (o al metge de referència en cas dels centres de 
justícia juvenil) per a la seva valoració. La direcció del centre ha d’estar 
informada puntualment d’aquesta situació.  

b. Haurà de mantenir-se a dos metres de l’intern i evitar tocar les seves 
pertinences sense guants d’un sol ús fins que hi hagi instruccions del sanitari.  

c. L’intern s’ha de traslladar immediatament a una habitació separada de la 
resta de població mentre s’espera que arribi l’assistència sanitària. Recordeu 
que aquest espai, si es confirmés el diagnòstic, haurà de ser convenientment 
desinfectat una vegada sigui traslladat l’intern a una altra ubicació.  
Per les característiques de la malaltia, no és imprescindible que l’aïllament 
d’aquests casos es realitzi en les cel·les d’aïllament respiratori.  

d. El metge, en funció del cas, decidirà sobre les mesures a prendre: descartar 
el cas com sospitós o confirmar-lo com a tal. Si un cas es confirma com 
sospitós serà aïllat fins que: o bé surti a l’hospital de referència, o bé es tingui 
resultat de les mostres recollides.  

 
A tots els centres, mitjançant el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, s’han estudiat 
les necessitats de material de prevenció dirigit als funcionaris i professionals 
penitenciaris que hagin d’interactuar amb persones sospitoses o confirmades 
d’infecció.  No es recomana la utilització de mascaretes si no és per interaccionar o 
entrar en espais on estiguin ubicats els casos sospitosos o confirmats pels serveis 
mèdics. En qualsevol cas, es recorda que sempre seguirem les instruccions que es 
rebi de Salut Pública (ASPCAT). 
 
Es recorden les mesures de protecció determinades fins el moment actual:  
 
1. Mesures genèriques de protecció individual davant malalties respiratòries  
 
a. Una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), 

especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn. 
b. Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, 

com ara tos o esternuts. 
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c. Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb 
símptomes d’infecció respiratòria aguda. 

d. Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze 
en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida. 

e. Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors,..) i altres 
objectes sense netejar-los degudament. 

f. No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els 
aliments, per evitar aquesta infecció. 

 
 
2. Actuacions preventives específiques    

 
2.1. Utilització de l’Equip de Protecció Personal (EPP) 

 
Recordem que l’ús dels EPP es recomana en dispositius sanitaris, on hi ha més 
risc de contagi. Però, s’utilitzarà el mateix equip quan es tracti de protegir a 
professionals penitenciaris que hagin d’acompanyar o fer el trasllat d’un intern de 
presó que el metge ha declarat com sospitós o confirmat de la malaltia o que 
hagi de romandre a menys de 2m del pacients. Així, en tots aquests casos, i 
NOMÈS davant d’un cas determinat com sospitós pel metge, es recomana:  
 

 higiene de mans 
 ús de bata –preferiblement impermeable o de màniga llarga- 
 mascareta  
 guants  
 ulleres 

 
L’EPP s’ha de col·locar abans d’entrar a l’habitació a on està el potencial infectat. 
Una vegada utilitzat s’ha d’eliminar. S’ha de fer una correcta neteja de mans 
després de retirar l’EPP. Els EPP d’un sol ús s’han de col·locar en contenidors 
adequats i s’han de tractar com residus infecciosos. 
 
Per a més informació sobre els EPP es pot consultar el document de l’OPS/OMS 
o el document tècnic de prevenció i control de la infecció en el maneig de pacients 
infectats pel COVID-19, editat pel Ministeri de Sanitat.  

 
 

2.2. En cas de trasllat d’una persona sospitosa d’infecció COVID-19 des de la 
consulta o mòdul a l’espai d’aïllament (i d’aquest a ingressos per sortida 
hospitalària) 

 
Durant el trasllat (de mòdul a infermeria, o d’infermeria a l’ambulància) el malalt 
ha d’utilitzar una mascareta quirúrgica i els professionals que li acompanyin 
(sanitaris i de vigilància) han de fer servir l’EPP (guants, ulleres, mascareta i 
bata).  
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Un cop traslladat el pacient, se procedirà a rebutjar el material de protecció 
depositant-lo en un contenidor de residus sanitaris que proporcionarà el 
Departament de Salut i es rentarà immediatament les mans amb aigua i sabó o, 
en el seu defecte, amb solució hidroalcohòlica.  
 
Aquest procediment es repetirà en el moment de traslladar el pacient des de 
l’espai d’aïllament fins entregar-lo a l’ambulància i els Mossos que el portaran a 
l’hospital. El lloc d’entrega ha de disposar de contenidor de residus, aigua i sabó 
o, en el seu defecte, solució hidroalcohòlica.  

 
 
2.3. En cas d’aïllament 

 
Per a qualsevol cas que el personal sanitari valori com sospitós, cas en 
investigació o cas confirmat de COVID-19 s’han d’aplicar les precauciones 
estàndard, les precaucions de contacte i les precaucions de transmissió 
mitjançant gotetes respiratòries. A més a més, aquests casos s’han de posar en 
aïllament, preferiblement en una habitació individual (o en habitació d’aïllament 
amb wc en el cas dels centres de Justícia Juvenil) i millor si està dotada de 
pressió negativa –malgrat que estrictament la pressió negativa únicament seria 
necessària si el personal sanitari faci servir tractaments amb aerosols o 
nebulitzadors-, fins que el cas sigui traslladat a la unitat hospitalària.  
 
Mentre el pacient espera el trasllat a l’hospital i està en l’habitació d’aïllament 
únicament entrarà en contacte amb els professionals imprescindibles per raons 
sanitàries o de seguretat. Aquests professionals, a banda d’extremar les 
mesures higièniques prescrites, seguiran les normes següents:  
 

a. Abans d’entrar es protegirà amb l’EPP (bata, mascareta, ulleres i guants 
d’un sol ús). Malgrat que no s’ha demostrat transmissió aèria és 
preferible que les persones que entrin a l’habitació facin servir mascareta 
FFP2. 

b. Els professionals procuraran mantenir-se a una distància de més d’un 
metre de la persona aïllada, sempre que sigui possible, i especialment si 
la persona malalta no segueix les normes de prevenció. 

c. Cal respectar les pautes següents d’ús de les mascaretes:  
 
 La mascareta quirúrgica i el protector respiratori de partícules tipus 

FFP2 és d’us individual. Ha d’estar ben col·locada i degudament 
adaptada al nas i boca. 

 Les persones que presentin símptomes sospitosos de la malaltia han 
de portar la mascareta quirúrgica quan estigui en presència d’altres 
persones. 
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 Els professionals han de portar també la mascareta FFP2 quan 
tinguin contacte amb l’intern sospitós. S’han de posar en el moment 
en que s’entra a la zona per a la que estan previstos. Excepte 
indicació del personal sanitari, està prohibit l’ús de les mascaretes i 
restants elements de l’EPP fora dels espais destinats pel seu ús.  

 
 La mascareta quirúrgica s’ha de canviar després d’haver fet les 

activitats a l’àrea a on es troben els malalts i sempre que estigui 
humida, i retirar-la dins de l’àrea, dipositant-la al dipòsit de residus 
sanitaris.  

 
d. Els funcionaris evitaran tocar sense protecció de guants d’un sol ús, les 

pertinences del cas sospitós o confirmat. Els guants utilitzats seran dipositats 
al contenidor de residus sanitaris i  posteriorment s’ha de rentar les mans.   
 

e. S’evitarà que altres interns entrin en contacte amb els casos aïllats però, en cas 
de que sigui imprescindible aquest contacte, se’ls facilitarà el mateix tipus de 
protecció que als professionals que entren en contacte, mantenint-se igualment 
a més d’un metre de distància.   
 

f. El procediment de neteja d’espais seguirà el protocol aprovat pel Departament 
de Salut i serà efectuat per les empreses de neteja, les quals han de seguir el 
protocol oficialment establert.   
 
Els productes de neteja i desinfecció que es fan servir de forma habitual tenen 
capacitat per inactivar el virus. No cal utilitzar productes especials. Tampoc cal 
un tractament especial per a la roba utilitzada pel pacient ni fer servir una 
vaixella, ni utillatge de cuina d’un sol ús. Malgrat això, es determina que als 
interns/es aïllats se’ls subministrarà coberts de plàstic individuals, que hauran 
de romandre a la cel·la aïllada.  

 
g. Igualment, el cap de la unitat o responsable directe de la mateixa supervisarà 

que es disposa de productes i materials que ajuden al control d’infeccions 
(paper higiènic disponible, disposició de papereres i la seva bona utilització, 
contenidors per residus sanitaris.....).  
 
En aquest sentit, els residus generats en l’atenció del pacient es consideren 
residus de classe III i han de ser eliminats con residus biosanitaris especials.  
 
Al costat dels espais designats d’aïllament haurà de depositar-se un contenidor 
de residus.   

 
h. Si l’intern sospitós ha estat ocupant una cel·la, aquesta quedarà clausurada fins 

que, o bé sigui convenientment netejada seguint els protocols establerts pel 
Departament de Salut, o sigui descartat el cas.   
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2.4. En cas de transport en ambulància  
 

El transport del pacient s’ha de realitzar en ambulància amb la cabina del 
conductor físicament separada de l’àrea de transport del pacient. El personal que 
ha d’intervenir en el transport ha de ser informat prèviament de la situació i ha de 
fer servir l’EPP. Una vegada s’ha fet el transport s’ha de procedir a la desinfecció 
del vehicle i a la gestió i eliminació dels residus utilitzats7.  

 
 

 
RESUM DE MESURES CLAUS SEGONS ELS DIFERENTS ESCENARIS 
 
 
 
Escenari 1: 
Contenció 

 
 
Cap cas sospitós ni confirmat  
(ni intern ni personal) 

 
 Informar 
 Observar símptomes 
 Exploració més intensa a 

ingressos/comunicacions  
 Preveure adaptació del protocol a 

cada centre 
 

 
 
Escenari 2: Cas 
sospitós 

 
Apareix un cas sospitós que 
s’ha d’investigar (intern) 

 Aïllar el cas sospitós 
 Els contactes es mantenen amb 

control de moviment però no 
aïllats 

 Es realitzen les proves mèdiques 
al cas sospitós 

 Establir mesures de protecció del 
personal que hagi de contactar 
amb el cas sospitós 

 S’activa el protocol 
 S’informa a Salut Pública 

 
 
Informen d’un cas sospitós en 
un funcionari 

El funcionari segueix el protocol que 
determini el seu centre mèdic de 
referència 
Restem a l’espera del que determini 
Salut Pública sobre Estudi de casos. 
Notificar a la direcció del centre.  

 
Escenari 3: Cas 
confirmat o brot 

 
Es confirma un cas o 
apareixen 3 o més casos 
sospitosos d’infecció en 
interns o funcionaris, en un 
termini inferior a 7-10 dies 

 El cas confirmat surt a l’hospital 
 Si hi ha més d’un cas i no hi ha 

disponibilitat a l’hospital, 
s’habilita infermeria del centre 

 Si no hi ha disponibilitat a 
infermeria, s’habilita un mòdul 
específic, o part d’un mòdul, per 
casos (en investigació o 
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confirmats, segons les 
necessitats) 

Les mesures a adoptar que es presenten són les recomanades actualment, però és 
possible que variïn, ja que dependran de l’evolució de la infecció en dades futures i de 
les disposicions de Salut Pública 
 

 
 
3. Els professionals amb COVID-19   
 
D’altra banda, qualsevol treballador d’un centre penitenciari o d’un centre educatiu de 
justícia juvenil-ja sigui propi del departament, o d’altres departaments o empreses de 
serveis que prestin serveis al centre- que pugui complir els criteris clínics i 
epidemiològics de la malaltia ha de seguir les indicacions que el Departament de 
Salut ha determinat per la població general.  
 
Si en un moment donat, qualsevol d’aquests treballadors, són confirmats com malalts 
de COVID-19, ho haurà de comunicar a la direcció del centre respectiu, la qual ho 
comunicarà tant al Comitè de seguiment del centre com al Comitè de Crisi per avaluar, 
juntament amb Salut Pública, si cal adoptar mesures preventives.  
 
Les mesures previstes al Protocol COVID-19 de la SMPRAV poden variar en funció 
de l’evolució de la infecció i allò determinat per l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya. Davant canvis significatius, s’enviaria un nou comunicat informatiu per part 
d’aquesta Secretaria.  
 
Qualsevol dubte que es pugui tenir en relació a aquest comunicat pot ser adreçada a 
la Unitat de Comunicació i Relacions externes d’aquesta Secretaria 
(cre_smprav.justicia@gencat.cat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 9 de març de 2020 
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