
President Torra: «Totes les decisions estaran basades en dades epidemiològiques i amb 3 criteris: • Seguretat  (tothom ha de saber 
els circuits, tenir-los clars i respectar-los) • Traçabilitat (responsabilitats delimitades i reconeixibles) • Integritat (unint totes les seves 
parts, com un projecte de país que inclogui tots els sectors, persones i casuístiques)»

Ambits d’actuació del Pla Estratègic

Les tres fases permeten:

Reorientar la resposta
del sistema de salut

  QUAN?
Desenvolupar un índex sintètic 
integrat per indicadors de 6 
dimensions considerades 
essencials per a poder establir 
el canvi de fase  i la progressió 
interna en cadascuna d’elles.

FASE 1 Confinament actual 

• Mantenir la distancia social • Evitar el col·lapse sanitari
• Només serveis essencials

FASE 2 Desconfinament gradual 

• Apliació gradual de mesures de desescalada • Avaluació de
l’impacte desconfinament • Sortida de l’estat emergència del
sistema de salut • La gent sana torna als llocs de treball no
essencials i a sortir a passejar en franges horàries concretes
• Avís del Govern: es podrà corregir la situació si és necessari

L’operativització del procés de desconfinament gradual 

enllaç Pla: https://govern.cat/govern/docs/2020/04/25/17/53/9988e1e8-3afa-46f3-b746-4471e5af0bce.pdf

El Govern aprova el pla de desconfinament amb sis apartats i tres fases guiat per les recomanacions científiques
del grup d’avaluació del risc del PROCICAT, el grup d’experts del departament de salut, els representants designats
pel Comitè Tècnic del PROCICAT i el grup assessor de Drets Fonamentals.   

FASE 3 Fase de «nova normalitat» 

• Mesures de control epidemiològic social • Restabliment de les
capacitats del sistema sanitari • Mentre no hi hagi una vacuna
serà important fer una reinvenció per repensar el futur i tenir en
compte la operativa per al desenvolupament d’eines d’intel·ligència
epidemiològica que permetin anticipar futures epidèmies

Concentrar els esforços
en l’atenció a malalts greus 
i crítics per la COVID19

Prevenir i controlar noves 
infeccions

Recuperar l’assistència 
sanitària habitual

  QUI?
Identificar grups vulnerables
al desconfinament i al confinament 
per establir l’esgraonament 
necessari dels diferents grups 
poblacionals.

  ON?
Identificant els territoris
que estan preparats pel
canvi de fase. 

  COM?
Identificant l'estratègia òptima que 
tingui en compte les característiques 
del territori i de la població en funció 
de les mesures que han estat més 
efectives i viables.

Comunicació
del risc

La comunicació del risc ha 
d’informar i sensibilitzar la 
ciutadania a través d’estratègies 
de comunicació i mecanismes 
de participació ciutadana

Sistema
de Vigilància

El sistema de vigilància 
vertebra totes les estratègies 
de sortida del confinament,
i és el centre de tota 
l’estratègia amb la detecció
de casos i contactes i els seu 
aïllament/quarantena

Sistema
Sanitari

El sistema sanitari ha de vetllar 
per l’assistència de la 
ciutadania, la protecció dels 
seus professionals i la 
identificació o seguiment de 
casos i contactes

Àmbit
comunitari 

A l’àmbit comunitari 
s’asseguren es mesures de 
protecció individuals i 
col·lectives i aborda els 
determinats de la salut i els 
efectes psicosocials
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