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Mesures de prevenció, contenció i 
informació

Presenter
Presentation Notes
Covid: tenint en compte les vies transmissió, ...ens hem centrat principalment en àmbit de la N D Vhttps://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/any-covid/cronologia/



14/4/2020  Inici 
desconfinament

11/3/2020

14/3/2020 
Estat 

alarma

RES 18/6/2020 
Inici etapa 

represa 

OR      
9/5/2020  
Fase 1

OR    
16/5/2020 

Fase 2

OR    
30/5/2020 

Fase 3

Plans d’acció sectorials
Reobertura piscines, est. 

turístics, biblioteques, 
comerços... 

Ventilació 

RES 
12/12/2020

Ventilació 
reforçada 

RES 
5/2/2021

RES 
4/1/2022

Canvis 
Ventilació

Actualització en funció de l’evolució de la pandèmia, 
dels criteris científics, les regulacions sobre mesures 

de salut pública

Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad

Presenter
Presentation Notes
Covid: tenint en compte les vies transmissió, ...ens hem centrat principalment en àmbit de la N D Vhttps://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/any-covid/cronologia/11-03-20: l’OMS declara la situació de pandèmiaOrden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidadOrden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 18/5 vigorl’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va declarar l'estat d'alarma i, des d’aquesta data, l’estat d’alarma s’ha prorrogat successivament. El 28 d’abril de 2020, el Consell de Ministres va adoptar el Pla per a la transició cap a la nova normalitat, el qual s’ha dissenyat per fases, acompassat amb el manteniment de l'estat d'alarma, en base al qual es van aixecant gradualment i coordinament les distintes mesures de contenció, amb l'objectiu de no comprometre l'objectiu de contenció de la pandèmia. Durant la darrera pròrroga de l'estat d'alarma s'ha de culminar el procés gradual d'aixecament de les restriccions socials i econòmiques, però es mantindrà la vigilància epidemiològica, la capacitat reforçada del sistema sanitari i l’autoprotecció de la ciutadania. D’altra banda, el  Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat, ratificat pel Govern de la Generalitat en data 25 d’abril de 2020, preveu el desenvolupament de plans d’acció sectorials, amb l’assessorament d’experts de Salut, del PROCICAT i del grup d’avaluació del risc del PROCICAT per ordenar el procés gradual de desconfinament en els distints àmbits materials d’activitat.La sisena pròrroga de l’estat d’alarma declarada pel Reial decret 555/2020, de 5 de juny de 2020, pel qual es prorroga l’estat d’alamara 
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biblioteques, vehicles Generalitat, 
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Presentation Notes
Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua Vicepresidència: concurs N i D vehicles neteja Reunió 21 octubre 2020Institut Català de Seguretat i Salut LaboralConsell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (diplomats)Eloi Serra Barberà, representantAssociació d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) (Col·legi?)Anna Masdeu Mas, enginyera industrial, Lluís Miret, enginyer industrial, Associació Catalana de tècnics en energia, climatització i refrigeració (ACTECIR)Elías Martinez, President Associació de consultors d’instal·lacions de Catalunya (ACICAT)Pau Pallàs. Jaume Cera. Yolanda Salvador (gerent) Federació catalana d'empreses instal·ladores (FEGICAT)Raúl Rodríguez. Director general Diputació de BarcelonaAndreu Corominas  Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. DG de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut LaboralJiri Tvrdy Moix. Cap de l’Àrea Tècnica i de Formació. Mayte Martí. Jordi Maulion    Servei de Seguretat d’Instal·lacions. DG d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat MineraNOTA web: Participació de: FMC, ACM, diputacions, ASPB, Protecció Civil , Secretaria General de l’Esport, Institut Català de Seguretat i Salut Laboral



Notes Canal salut (Ciutadania, Administració local, Professionals)

 Enllaç productes autoritzats MSAN 

 Enllaç ROESP serveis desinfecció 
autoritzats

Març 2020, Maig 2020, Juliol 2002, Des 2020 

Mesures de contenció i prevenció: Neteja i desinfecció



Notes Canal salut (Ciutadania, Administració local, Professionals)

Perquè és important la ventilació com a mesura de prevenció 
de la malaltia?

En què consisteix la ventilació?

Com es pot aconseguir una bona ventilació natural?

Quins factors influeixen en la ventilació natural?

En quins espais pot haver més risc de contagi?

Com s’han de ventilar els lavabos?

Com es pot millorar la ventilació en espais amb poca capacitat 
de ventilació?

Per a què serveixen els purificadors d’aire?

Per a què serveixen els sensors de CO2?

Quins criteris de ventilació s’han d’aplicar a edificis o locals 
que disposen d’un sistema de ventilació mecànica?

Es poden utilitzar sistemes descentralitzats tipus fan-coils o 
splits?

Com es pot millorar la qualitat de l’aire interior quan es 
disposa d’un sistema de ventilació mecànica?

Mesures de contenció i prevenció: Ventilació

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc1
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc2
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc3
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc4
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc5
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc6
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc7
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc8
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc9
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc10
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc11
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/#bloc12


Notes Canal salut (Ciutadania, Administració local, Professionals)

Petició de criteris i consultes sobre productes i noves tecnologies de desinfecció de 
superfícies i de l’aire: ozó, UVC, generadors de radicals lliures, plasma fred, ...

 Criteris MSAN capacitació per a l’ús de desinfectants (empreses de neteja)
 Nota MSAN ús de radicals lliures

Neteja i desinfecció de superfícies i aire: noves 
tecnologies 



 Revisió de Plans de contingència de diferents sectors en N+D+V: centres 
educatius, activitats infants i joves, piscines, platges, centes esportius, etc. 

 Incorporació de N +D + V a protocols d’inspecció: protocol COVID a centres 
residencials, Programa de control d’AIJ i de Càmpings

 Cursos de formació: N+D+V a titulars de centres residencials, activitats de lleure,  
tècnics ASPCAT (ventilació)

 Espai per a la gestió de consultes del Programa de supervisió de les mesures 
preventives i de control enfront de la COVID-19 en centres residencials 

 Revisió resolucions sobre mesures de salut pública per a la contenció del brot 
en l’àmbit de la ventilació 

 Participació al Foro Piscina & Wellness Digital: piscinas comunitarias: 
adaptación a los Nuevos desafíos sanitarios

 Participació a EFISport 2021, INDESCAT, CAR: Instal·lacions esportives 
saludables i eficients. Reflexions arran de la pandèmia

Altres accions

Mesures de contenció i prevenció: Neteja, desinfecció i 
ventilació

Presenter
Presentation Notes
Doc Secretaria SSP: PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS Foro piscina: noviembre 2020EFISPORT. CAR ST Cugat. Novembre 2021Criteris Dep Educació: document enviat a centresplans de contingència dels diferents sectors per fer front a la COVID-19. Per part de l’ASPCAT s’han revisat diversos plans de contingència prèviament a la seva autorització pel PROCICAT, pel que fa a aquests aspectes. En són un exemple els relacionats amb els centres educatius, els espais d’activitats amb infants i joves, les piscines, les platges i zones de bany, etc, que van requerir reunions prèvies amb els departaments de la Generalitat implicats.s’ha inclòs en el Programa de control que l’ASPCAT realitza cada any a aquests establiments, uns ítems addicionals per revisar el compliment de les principals mesures per fer front la COVID-19, entre els quals la neteja, desinfecció i ventilació i el compliment de distàncies de seguretat. També en aquest àmbit s’ha col·laborat amb les formacions que s’han dut a terme per als responsables de les activitats de lleure. per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salutpública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19



Criteris per al correcte 
manteniment de les 
instal·lacions de risc de 
legionel.la durant el tancament i 
mesures per a la reobertura

Juny 2021

- La legionel·losi. Prevenció i control en 
els establiments turístics

- La legionel·losi. Prevenció i control en 
instal·lacions de competència municipal
Vídeos

Mesures de prevenció i gestió del risc: instal·lacions de 
risc de legionel·losi

Presenter
Presentation Notes
En el cas de les piscines, a més de l’establiment de criteris de neteja, desinfecció i ventilació a les piscines cobertes, i atès que el confiament ha suposat el tancament d’instal·lacions, ha sigut oportú proporcionar criteris per al correcte manteniment de les mateixes, tant durant el tancament com en la posterior reobertura, per evitar possibles riscos per a la salut dels usuaris, així com recomanacions per a les piscines de comunitats de propietaris: Recomanacions per a piscines cobertes climatitzades arran del tancament de les instal·lacions  i Criteris per a l’obertura i funcionament de les piscines.Tenint en compte que la legionel·losi és una malaltia que afecta les vies respiratòries, igual que la COVID-19, i que l’aparició de casos i brots d’aquesta malaltia pot impactar també en el sistema sanitari, s’ha considerat rellevant recordar als titulars de les instal·lacions de risc de proliferació de legionel·la i als professionals implicats, la importància de continuar realitzant les actuacions de prevenció i control de la legionel·losi en totes les instal·lacions de risc que estiguin en funcionament, posant especial cura en el control de la correcta desinfecció de l’aigua. Així mateix, atès el tancament d’algunes instal·lacions, ha estat oportú indicar les mesures a adoptar en aquest cas i en la seva reobertura. En aquest sentit, s’ha publicat la següent nota informativa: Prevenció i control de la legionel·losi. 



Criteris per al correcte 
manteniment de les piscines 
durant el tancament i mesures 
per a la reobertura

 Recomanacions per a les piscines 
de comunitats de propietaris

Mesures de prevenció i gestió del risc: piscines

Presenter
Presentation Notes
En el cas de les piscines, a més de l’establiment de criteris de neteja, desinfecció i ventilació a les piscines cobertes, i atès que el confiament ha suposat el tancament d’instal·lacions, ha sigut oportú proporcionar criteris per al correcte manteniment de les mateixes, tant durant el tancament com en la posterior reobertura, per evitar possibles riscos per a la salut dels usuaris, així com recomanacions per a les piscines de comunitats de propietaris: Recomanacions per a piscines cobertes climatitzades arran del tancament de les instal·lacions  i Criteris per a l’obertura i funcionament de les piscines.Tenint en compte que la legionel·losi és una malaltia que afecta les vies respiratòries, igual que la COVID-19, i que l’aparició de casos i brots d’aquesta malaltia pot impactar també en el sistema sanitari, s’ha considerat rellevant recordar als titulars de les instal·lacions de risc de proliferació de legionel·la i als professionals implicats, la importància de continuar realitzant les actuacions de prevenció i control de la legionel·losi en totes les instal·lacions de risc que estiguin en funcionament, posant especial cura en el control de la correcta desinfecció de l’aigua. Així mateix, atès el tancament d’algunes instal·lacions, ha estat oportú indicar les mesures a adoptar en aquest cas i en la seva reobertura. En aquest sentit, s’ha publicat la següent nota informativa: Prevenció i control de la legionel·losi. 



Serveis de subministrament d’aigua
de consum humà

Servei bàsic durant estat d'alarma. 
Posterior reobertura de fonts publiques 
Mesures a tenir en compte per evitar 
riscos

Notes Canal salut (Ciutadania, Administració local, Professionals)

Ciutadania

Aigua de consum

Presenter
Presentation Notes
D’altra banda, a l’inici de la temporada de bany, s’ha publicat una nota amb les recomanacions a tenir en compte tant per part dels responsables de les zones de bany continentals i de les platges com de la ciutadania, elaborada amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua: Criteris per a l'obertura i l'ús de platges i zones de bany.Els serveis d’abastament d’aigua han sigut un dels serveis fonamentals a mantenir i preservar durant l’estat d’alarma, per la qual cosa s’ha estimat necessària la publicació d’unes notes informatives al respecte, una dirigida a les entitats gestores dels subministraments i l’altre a la ciutadania, que a la vegada han donat resposta a les consultes sobre el riscos de contagi mitjançant el consum d’aigua i les fonts públiques, que han anat arribant a l’ASPCAT: 



Criteris per a l'obertura
i l'ús de platges i zones
de bany

Coordinació amb ACA i 
SG Coordinació 
Actuacions al litoral

Pla de contingència

Notes Canal salut (Ciutadania, Administració local, Professionals)

Aigües de bany

Presenter
Presentation Notes
D’altra banda, a l’inici de la temporada de bany, s’ha publicat una nota amb les recomanacions a tenir en compte tant per part dels responsables de les zones de bany continentals i de les platges com de la ciutadania, elaborada amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua: Criteris per a l'obertura i l'ús de platges i zones de bany.Els serveis d’abastament d’aigua han sigut un dels serveis fonamentals a mantenir i preservar durant l’estat d’alarma, per la qual cosa s’ha estimat necessària la publicació d’unes notes informatives al respecte, una dirigida a les entitats gestores dels subministraments i l’altre a la ciutadania, que a la vegada han donat resposta a les consultes sobre el riscos de contagi mitjançant el consum d’aigua i les fonts públiques, que han anat arribant a l’ASPCAT: Proposta de contingut del missatge, per si considereu oportú: D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut i altres organismes internacionals de referència, el coronavirus causant de la COVID-19 és un virus amb un embolcall constituït per una fràgil membrana externa. Els Coronavirus, com el SARS-Cov2, i com altres virus, poden estar potencialment presents en les aigües residuals i en els afluents de les EDARs. Tanmateix, alguns estudis mostren que els coronavirus no sobreviuen gaire temps a les aigües residuals, en dos dies es redueixen en un 99,9%. D’altra banda, els virus amb embolcall generalment són menys estables a l’entorn i particularment susceptibles als mètodes convencionals de tractament i desinfecció de l’aigua (susceptibles al tractament amb oxidants com el clor o derivats del clor i també a llum ultraviolada en el rang UVC (200nm-280nm).  Per tot això, i atesa la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, recordem la importància què les entitats gestores del subministrament d’aigua regenerada vetllin per assegurar la seva qualitat. En aquest sentit, cada entitat ha garantir el compliment del pla d’autocontrol que té definit, d’acord amb els paràmetres i freqüències de control que estableix la normativa vigent al respecte. Per més informació es poden consultar els següents enllaços:Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. Organització Mundial de la Salut.Water Transmission and COVID-19. CDC. 



Vigilància de les aigües residuals

Presenter
Presentation Notes
D’altra banda, a l’inici de la temporada de bany, s’ha publicat una nota amb les recomanacions a tenir en compte tant per part dels responsables de les zones de bany continentals i de les platges com de la ciutadania, elaborada amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua: Criteris per a l'obertura i l'ús de platges i zones de bany.Els serveis d’abastament d’aigua han sigut un dels serveis fonamentals a mantenir i preservar durant l’estat d’alarma, per la qual cosa s’ha estimat necessària la publicació d’unes notes informatives al respecte, una dirigida a les entitats gestores dels subministraments i l’altre a la ciutadania, que a la vegada han donat resposta a les consultes sobre el riscos de contagi mitjançant el consum d’aigua i les fonts públiques, que han anat arribant a l’ASPCAT: Proposta de contingut del missatge, per si considereu oportú: D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut i altres organismes internacionals de referència, el coronavirus causant de la COVID-19 és un virus amb un embolcall constituït per una fràgil membrana externa. Els Coronavirus, com el SARS-Cov2, i com altres virus, poden estar potencialment presents en les aigües residuals i en els afluents de les EDARs. Tanmateix, alguns estudis mostren que els coronavirus no sobreviuen gaire temps a les aigües residuals, en dos dies es redueixen en un 99,9%. D’altra banda, els virus amb embolcall generalment són menys estables a l’entorn i particularment susceptibles als mètodes convencionals de tractament i desinfecció de l’aigua (susceptibles al tractament amb oxidants com el clor o derivats del clor i també a llum ultraviolada en el rang UVC (200nm-280nm).  Per tot això, i atesa la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, recordem la importància què les entitats gestores del subministrament d’aigua regenerada vetllin per assegurar la seva qualitat. En aquest sentit, cada entitat ha garantir el compliment del pla d’autocontrol que té definit, d’acord amb els paràmetres i freqüències de control que estableix la normativa vigent al respecte. Per més informació es poden consultar els següents enllaços:Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. Organització Mundial de la Salut.Water Transmission and COVID-19. CDC. 



 S’ha reforçat el treball en xarxa amb els professionals implicats en 
els diferents àmbits. Ha permès donar missatges ràpids i amb rigor

 Han aflorat aspectes que necessiten millores normatives (sector 
desinfecció). Tanmateix, han millorat les actuacions d’ús de 
productes, per la major difusió de criteris i major coneixement

 La pandèmia ha ajudat a visibilitzar la importància de la ventilació en 
els espais tancats, la seva implicació com a mesura preventiva de 
malalties transmissibles respiratòries, i s’han impulsat accions que 
milloraran la qualitat de l’aire interior 

 Cal seguir treballant per trobar l'equilibri entre l’objectiu d’assolir una 
bona qualitat d’aire en espais tancats i els criteris d’eficiència 
energètica

Valors afegits, més enllà de la COVID

Consideracions finals



salutweb.gencat.cat

canalsalut.gencat.cat
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