
   

  

Pla d’intensificació de les mesures de control en centres de dia i centres i serveis 

d’atenció diürna 

Des del passat dia 22 de juliol, coincidint amb el progressiu augment de circulació de la 

variant Delta (més transmissible) i els elevats nivells de contagis a la comunitat en 

població no immunitzada, va entrar en vigor el Pla d’intensificació de les mesures de 

control en centres de dia i centres i serveis d’atenció diürna. Les mesures es van 

prorrogar durant 14 dies més. 

 

Cal destacar que durant aquestes setmanes les mesures han aconseguit mantenir 

continguda l’entrada del Coronavirus SARS-CoV-2 tant als centres de dia i centres i 

serveis d’atenció diürna, com a l’entorn residencial, en el cas dels centres integrats. 

Gràcies a l’increment de cribratges a professionals i a persones usuàries s’han pogut 

tallar moltes de les cadenes de transmissió del virus als centres de dia i centres i serveis 

d’atenció diürna. Tot plegat ha estat possible per l’esforç coordinat de tots els 

professionals dels centres de dia, serveis diürns i residències, dels centres d’atenció 

primària, de Vigilància Epidemiològica, dels serveis territorials de Salut Pública, 

delegades dels Departaments de Salut i Drets Socials.  

Amb les dades que disposem a dia d’avui ja s’observa una clara tendència a la reducció 

de la incidència de nous casos. Malgrat això, encara es detecta una afectació elevada a 

la comunitat i també als centres de dia, serveis diürns i residències, i per tant fan 

necessari el manteniment de les mesures vigents per reduir encara més l’afectació als 

esmentats serveis. 

En aquest sentit, s’introdueix un canvi a l’apartat 3, “Mesures adreçades a les persones 

usuàries dels centres de dia i dels centres i serveis d’atenció diürna”, estudi de contactes 

estrets d’un cas confirmat (p. 3). El text “en cas que les persones usuàries hagin estat 

vacunades correctament o hagin passat la infecció en els 3 mesos previs no serà 

necessari que facin quarantena, però caldrà que es facin una PCR als 0, 4, 10 i 15 dies 

després de l’últim contacte amb el cas índex i que utilitzin mascareta quirúrgica sempre i 

en tots els espais” es modifica, passant a redactar-se de la següent manera: 

“En cas que les persones usuàries hagin estat vacunades correctament o hagin 

passat la infecció en els 3 mesos previs no serà necessari que facin quarantena, 

però caldrà que es facin una PCR, en mostra nasofaríngia, als 0, 7 i 15 dies 

després de l’últim contacte amb el cas índex i que utilitzin mascareta quirúrgica 

sempre i en tots els espais”. 

Totes aquestes mesures, seran vigents durant els propers 14 dies. 

Barcelona, 18 d’agost de 2021 

 


