INSTRUCCIÓ 01/ 2020 per la qual s’aprova l’adopció de mesures especials en matèria de salut
pública.

Atesa la situació generada per l’evolució del coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya i d’acord amb les
decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d'Emergència 1; i
en aplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, de
la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i de
la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, ha suposat l’adopció de mesures de
contenció extraordinàries per les autoritats sanitàries.
En aquest context, el Departament de Salut ha aprovat la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la
qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i
concretament estableix la limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris
per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.
En el mateix sentit la Resolució del Departament de Salut SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual
s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció del SARS-CoV-2, preveu que a
les mesures de prevenció i control s’afegeixin l’avaluació continua dels protocols d’actuació i mesures
d’organització del sistema sanitari perquè puguin assumir la demanda acreixent d’atenció i el tractament
adequat dels casos.
Aquesta situació requereix de l’adopció de mesures específiques en els centres de treball dels centres
d’assistència sanitària i sociosanitaris de tot el territori, per tal de garantir el funcionament regular dels
serveis públics de salut i, alhora, preservar la salut dels/ de les empleats/des públics/ques.
Les professions sanitàries tenen caràcter essencial i impliquen un deure d’atenció als malalts amb la
finalitat de tenir cura d’aquests i, si és possible, guarir-los. Es tracta d’un deure dels professionals derivat
del dret a la protecció a la salut dels ciutadans i ciutadanes que, en un context com el que estem vivint
actualment, ha de posar-se en rellevància i preservar-se per davant d’altres situacions i contextos a nivell
laboral. Aquesta situació s’ha de resoldre a favor de la protecció de la salut pública.
D’acord amb l’anteriorment exposat, en virtut de les facultats que m’han estat atorgades, a l’empara de les
competències previstes a l’article 17 de la Llei 15/19990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,
aprovo aquesta Instrucció.

