COMUNICAT D'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D'ALERTA DEL PROCICAT
Es comunica que es manté activat el PROCICAT en fase d'ALERTA.
Tal com preveu la normativa sobre mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, els plans sectorials i
protocols organitzatius poden ser objecte de revisió, adaptació, modificació o supressió per
decisió del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a proposta del
departament de l'Administració de la Generalitat competent per raó de la matèria.
Us informem, al respecte, que s'ha suprimit els plans següents:
- Departament Interior: Pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn (activitats recreatives
musicals). (12 de maig de 2021).
- Departament d'Economia i Hisenda: Pla sectorial per a la represa de l'activitat dels
establiments de joc (8 de març 2021)
- Departament Salut:
• Pla d'actuació per a les activitats educatives infantils i juvenils que tenen lloc fora de
l'horari lectiu: Extraescolars, de lleure, socioeducatives i esportives (19 d'octubre de
2021)
• Intensificació de les mesures del pla sectorial en l'àmbit residencial en el marc de
l'augment de casos actual (16 d'octubre de 2020)
• Represa de la normalitat dels serveis que atenen a persones amb discapacitat:
residències, llars residències i pisos amb suport (10 d'agost de 2020)
- Departament Presidència (Esports):
• Pla d'acció per desconfinament esportiu de Catalunya (Departament de Presidència)
(29 de juny de 2020)
• L'aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la
COVID-2019 (30 de maig de 2020)
- Departament d'Educació:
• Gestió de casos de COVID19 als centres educatius. Curs 20212022 (11 de gener de
2022)
• Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats
extraescolars i les colònies i sortides escolars (5 d'octubre de 2020)
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S'emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de
la situació d'emergència.
Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el terminal.

Barcelona, dijous 10 març 2022
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