
 

 

 

REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. MAS D’ENRIC: 

INFORMACIÓ DE MESURES DAVANT EL COVID-19 

(CORONAVIRUS) 11.03.2020 

A proposta del director del C.P. Mas d’Enric ens reunim els sindicats representatius al 

Centre amb la direcció, representada pel director, el gerent i la sotsdirectora dels 

Serveis Mèdics. 

Aquesta reunió és per a informar-nos sobre les mesures i protocols que s’han adoptat 

per tal de prevenir contagis del Covid-19 (Coronavirus). El director ens informa que a 

la  Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, s’ha format un 

Comitè de Crisis el qual, a demés d’informar, prendrà les mesures que creguin 

oportunes respecte el tema del Covid-19. Al centre de Mas d’enric s’han posat en 

marxa unes sessions informatives adreçades als equips de tractament, CIRE, 

professionals i tanmateix als interns de cada mòdul. El director també ens informa que 

a dia d’avui no tenim ni mascaretes, ni gel hidroalcohòlic de desinfecció, ni equips EPI, 

s’han demanat i s’està a l’espera que en el temps més breu possible podem tenir tota 

aquest material preventiu. 

Respecte als nous ingressos, aquest s’ubicaran al mòdul 4, un cop s’han desestimat 

altres possibilitats per raons regimentals, com era el mòdul 1, el mòdul de Joves o 

ingressos. La vida d’aquests interns dins el mòdul serà ordinària, però no podran sortir 

del mateix per fer cap activitat. El procediment protocol·lari d’aquest nous ingressos 

serà el següent: Un cop l’ingrès es lliurat per la força, el funcionari d’ingressos el farà 

passar per l’arc detector i seguidament serà ubicat en una cel·la d’espera, fins que 

l’equip mèdic faci una valoració inicial d’un possible contagi de coronavirus. Un cop 

feta aquesta revisió, es seguirà el procediment habitual de l’alta del intern al centre. Si 

l’ingrés donés positiu passaria a una cel·la d’aïllament a infermeria, on se’n faria càrrec 

els Serveis del Departament de Salut, que són els que porten el brot pandèmic del 

Covid-19. Si l’ingrés és voluntari, entrarà per comunicacions, on serveis exteriors li 

lliurarà un qüestionari per emplenar-lo i tot seguit s’avisarà als serveis mèdics per tal 

de valorar si és negatiu o positiu, en cas de ser positiu s’aviarà al comandament 

d’incidències qui decidirà el seu ingrés. En cas que no entri se li donarà un comprovant 

i l’informarà que hauria d’anar al Centre de Salut.  

Als familiars dels interns que comuniquin en vis-vis i orals, se’ls informarà 

continuadament abans d’entrar, que qualsevol familiar que es trobi malament o tingui 

alguna sospita d’un possible contagi, se l’aconsellarà que no faci la comunicació. 

Els nous Ingressos ubicats al mòdul 4 en el període d’observació durant 15 dies, 

només faran comunicacions orals. En una banda horària fora  dels horaris habituals de 

comunicació dels interns del mòdul 4, darrera hora del matí. 



El permisos de cap de setmana que fins a hores d'ara retornaven els diumenges a la 

tarda. A partir del proper cap de setmana per motius de seguretat i estructura 

regimental, ho faran els dilluns a les 10.00h, d’aquesta manera podran ser atesos pels 

serveis mèdics seguint el protocol establert d’entrada al Centre.   

Respecte els professionals que treballen als mòduls (funcionaris/es) s’aconsella 

prendre les mesures adequades, com la utilització de guants d’un sol ús i guardar les 

distàncies prudencials amb els interns, no deixant que entrin dins l’oficina dels mòduls. 

Malgrat que la direcció del C.P. Mas d’Enric hagi volgut prendre altres mesures, com la 

prohibició temporal d’entrada dels Voluntaris/es, el Comitè de Crisis de la Secretaria 

de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha decidit que no. La direcció 

està sotmesa a les instruccions d’aquest comitè. Si que es demana que extremin les 

mesures pertinents en quan a higiene i possibles símptomes per evitar ser portadors 

del Covid-19. S’han anul·lat l’entrada de visites al Centre i actes que impliquin l’entrada 

de personal extern per celebrar activitats. 

També s’han anul·lat les sortides programades dels interns, excepte aquelles que són 

necessàries, sortides a l’hospital o jutjats. 

El director ens ha fet un resum dels punts on s’hauran de col·locar els  gels 

hidroalcohòlics de desinfecció, en total són 101 punts a tot el Centre. Despatxos, 

cabines i zones comuns. S’està a l’espera de rebre aquest material desinfectant. A 

hores d’ara només tenim guants. 

Tot el que faci referència a controls de possibles positius ha de passar pel 

Departament de Salut. 

Es demana a tots els professionals tenir cura i prendre les mesures preventives que 

aconsella el Departament de Salut.  

Tanmateix el director ens ha informat que de moment els permisos de dies i de 

vacances dels professionals segueix tot igual, sempre i quan, no superi l’absència del  

30% del personal de la plantilla. 

S’anirà informant puntualment als representants sindicals sobre l’evolució d’aquesta 

crisi sanitària i també a la resta de professionals en cas de novetats.  Per tant cal 

esperar el desenvolupament dia a dia de l’avanç o el retrocés d’aquesta epidemiologia. 
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