
 

 

 

Els centres penitenciaris son Establiments estratègics d’un país, i per aquest motiu han de 

garantir la seguretat, la operativitat i els principis de prevenció entre els quals hem de 

considerar els de salut pública. Per les seves característiques i població és normal que sigui 

una primera línia en detecció de certes problemàtiques incloses les sanitàries, malauradament 

la història recent del nostre país ens dóna la raó, l’impacte de certes malalties a la població 

penitenciària són de major prevalença que a la resta de la societat. La massificació i 

concentració de població penitenciària afavoreix certs processos, com el risc infecto - contagiós 

de certes malalties tot i l’esforç dels equips sanitaris. 

La següent proposta neix de l’experiència i la perspectiva preventiva, lluny de 

l’alarmisme però conscient del risc. Anem tard però tenim voluntat de recuperar el temps 

perdut aquestes dues setmanes. 

Cap centre penitenciari està exempt dels risc de tenir un positiu en detecció de corona virus 

(Covid- 19), ja sigui per ingressos, visites externes, trasllats, professionals o operadors externs 

ja siguin jurídics com per al personal de subministraments. Però els centres de preventius son 

un objectiu prioritari de la prevenció. 

Mentre que el personal extern tenen certa cobertura per la prevenció general de la 

societat, els interns i professionals que depenen de l’administració penitenciària són 

responsabilitat d’aquesta. 

Cal revisar els procediments interns d’ingrés i alta de l’intern en un centre penitenciari.  

Per això, l’equip sanitari hauria de ser qui rebi l’intern (preventius) reconeixement de tots els 

interns (resta de centres) per fer la comprovació inicial (presa de temperatura i altres 

procediments que es determinin), i en cas DE DETECCIÓ NEGATIVA indiqui als funcionaris 

que ja poden procedir a la ressenya identificativa. EN CAS POSITIU (o fins i tot fals positiu) 

iniciarien el protocol de risc: 

1. Avisar immediatament a la Direcció o comandament d’incidències, mitjançant el Cap de 

Serveis. 

2. Donar instruccions immediates per tal que el personal d’ingressos es col·loqui 

mascaretes d’adequades de protecció (FFP2) , guants i altres Epis que es determinen.  

Aquesta mesura inclou els ordenances que presten les seves destinacions en aquesta unitat. 

3. L’intern quedaria aïllat provisionalment en el departament d’ingressos/gabinet, esperant 

el seu trasllat a unitat extra hospitalària. Sota cap concepte canviarà d’unitat, i serà ubicat en la 

cel·la més propera a la unitat on hagi estat detectat, per facilitar la limitació del risc i la seva 

derivació a la xarxa sanitària pública. 

4. Cap professional tindrà contacte amb l’intern, ni es farà ressenya dactilar que impliqui 

contacte físic, si es farà la ressenya i alta al sistema informàtic. 

5. S’informarà des de la Direcció als comandaments dels Mossos d’Esquadra ( o altres 

cossos policials, si és el cas) dels agents que poden haver estat en contacte amb el focus de 

contagi per tal d’aplicar els seus protocols respectius. 



6. Les pertinències de l’intern detectat de possible contagi quedaran emmagatzemades 

separades de la de la resta d’ingressos, a l’espera d’instruccions dels serveis sanitaris. 

7. Un cop l’intern hagi estat traslladat a unitat hospitalària externa, la cel·la serà 

adequadament desinfectada, el personal que realitzi aquesta tasca tindrà l’adequat nivell de 

protecció (Epis). 

Altres consideracions: 

Les unitats de gabinet/ingressos de tots els centres haurien de tenir un excepcional nivell de 

neteja i desinfecció fins que els risc s’hagi controlat.  

Es recomana la creació de dos auxiliars de neteja extraordinaris per centre per deixar 

adequadament desinfectades aquestes unitats a la finalització de cada torn horari. 

Els departaments de comunicacions i relacions amb l’exterior són també molt sensibles a un 

potencial risc d’exposició, per això es recomana: Limitar temporalment la recollida de paquets 

exteriors i diners en metàl·lic, posant les facilitats necessàries per rebre transferències o 

transaccions electròniques de diners als interns. 

Les comunicacions familiars són un escenari de risc, per això es important un nivell de neteja i 

desinfecció de les sales, similar al de ingressos desprès de cada torn de comunicacions, per 

aconseguir aquest fi es recomana la creació de noves destinacions internes per acomplir 

l’objectiu. Es possible, que aquestes mesures puguin produir algun endarreriment en les 

comunicacions familiars, aquesta circumstància excepcional haurà de ser ajustada i 

compensada, si cal, fins i tot, és possible que calgui ampliar l’horari de comunicacions. 

Totes les unitats que tinguin contacte amb l’exterior disposaran de rotllos de paper, gel de 

solució hidroalcohòlica, material addicional de neteja i tovallons de papers que hauran d’utilitzar 

els casos atesos i posteriorment eliminar-los amb seguretat. 

En cas que qualsevol professional hagi estat exposat a un positiu hauria de quedar en 

quarantena domiciliària. Aquestes circumstàncies sota cap concepte produirà una disminució 

dels ingressos salarials del professional, inclosos PRP ni altres complements variables, 

consideració d’accident de treball. 

Es important que els serveis sanitaris donin sessions formatives de prevenció general i 

específica a tots els professionals del centre. 

També cal que els visitants al centre estiguin informats, a tal efecte el material del Departament 

de Salut haurà d’estar disponible als centres penitenciaris per a informar a visitants, així com 

als propis interns. 

Crear una comissió de seguiment a la Secretaria de les actuacions realitzades a tots els 

centres de Catalunya, així com de les anomalies o deficiències detectades. 

 

En aquests moments  IAC-CATAC posa solucions a un problema que cada dia creix 

malauradament, unes solucions per d’evitar mals majors.  
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