
                                                                                    

  

 

 
Nota informativa en relació amb la derogació de les mesures COVID, plans sectorials i 
plans de contingència arran del DECRET LLEI 5/2022, de 17 de maig, d’actuacions i 
mesures per contribuir a pal·liar els efectes negatius de la invasió d’Ucraïna i 
d’actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19 

Arran de la situació epidemiològica actual, i tenint en compte el Decret Llei 5/2022, de 17 de 
maig, d’actuacions i mesures per contribuir a pal·liar els efectes negatius de la invasió 
d’Ucraïna i d’actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la 
COVID-19, el qual deroga diferents mesures que s’aplicaven amb motiu de la COVID-19, tant 
del Departament de Salut com del Departament de Drets Socials, us informem que, a partir 
del dia 19 de maig de 2022, data de vigència d’aquest decret: 

• El document de referència per a les actuacions enfront del coronavirus és “Procediment 
d’actuació enfront de casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2” de la 
Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, amb data 
d’actualització de 28 de març de 2022, i específicament les mesures corresponents a 
centres residencials de gent gran (residències i llars residències) i centres de dia de gent 
gran integrats en centres residencials (pàgina 24 a pàgina 30 del document). Aquest 
document substitueix les indicacions dels plans de sectorials fins ara vigents. 

• En cas de sospita de cas i possible brot, el centre ho comunicarà a l’àrea bàsica de salut 
de referència.  

• Així mateix, continua vigent la possibilitat de trasllat de persones a centres de referència o 
buffer, essent aquesta una mesura excepcional. 

Des del Departament de Drets Socials, les persones referents de les regions socials faran un 
acompanyament als centres i serveis en aquesta nova situació, així com el suport que es 
requereixi en una situació de brot, en col·laboració amb les persones referents de Salut. 

Endeguem un nou moment en què tant el Departament de Salut com el Departament de Drets 
Socials continuaran treballant conjuntament per millorar l’atenció integrada social i sanitària a 
les persones grans, persones amb discapacitats i persones amb problemàtica social derivada 
de malaltia mental. 

Barcelona, 18 de maig de 2022. 
 
 
 
 
 
  
Aina Plaza Tesias 
Directora general de Planificació  
en Salut 
Departament de Salut 

Montserrat Vilella i Cuadrada 
Directora general de l’Autonomia Personal  
i la Discapacitat 
Departament de Drets Socials 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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