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Guió

• L’inici: un problema de salut
pública que requereix una nova 
organització.

• Recolzant les polítiques
públiques de la ciutat. Els
diferents nivells de governança.

• La informació epidemiològica: 
des de l’absència a la 
disponibilitat; informació per a la 
pressa de decisions. 



Reorganització profunda de l’ASPB

7 de febrer: sessió setmanal de divendres de l’ASPB:  “El nou Coronavirus 2019-nCoV: situación actual”

26 de febrer: activació del protocol de crisi i el 27 reunió del Comitè de crisi COVID de la ASPB (gerenta, 2 directores, cap
Servei d'Epidemiologia i responsable de comunicació)

2 de març: primer reforç intern del Servei d'Epidemiologia (24) amb 5 infermeres i 1 metgessa.

11 de març: OMS declara pandèmia.

14 de març: inici de l’estat d’alarma.

16 de març: reorganització de la ASPB amb reforç de COVID amb tot el personal de medicina i infermeria, a partir del 18 de 
març amb TS no sanitari i a l'abril amb administratius. 88 persones s'han dedicat a COVID (de 300)

A partir del 15 de maig: inici de desescalada interna del reforç a COVID (fins 30 de junio). Planificació de suport extraordinari 
al servei d’epidemiologia.



El suport a les polítiques de ciutat i nivells de 
governança

Rol de l’ASPB:

• Vigilància i control de l'epidèmia: a partir de la detecció de persones malaltes (declaració + enquesta 
epidemiològica) i els seus contactes (recomanacions d'aïllament i vigilància de símptomes)

• Treball en residències: referents per a cada residencia, plans de contingència

• Recomanacions per a la vida a la ciutat: protecció i promoció de la salut, i prevenció de malalties i 
riscos per a la salut. Seguiment de recomanacions internacionals (OMS) i nacionals, i comunicació.

Nivells de governança:

• Estatal

• Autonòmica

• Municipal

• Comunitària



El suport a les polítiques de la ciutat

• La ciutat: gerència ASPB amb grup polític i gerencial – directiu de seguretat

• Grups per a temes específics prioritaris. Ex.:

• Persones sense llar (prevenció COVID i col·lectiu de persones amb consums addictius)

• Residències de persones grans (plans de contingència, formació)

• Barris: mesures per el confinament i pla de quarantena

• Grups de desconfinament: mobilitat, seguretat, espai públic, equipaments, infància, rebrots.

Grups de decisió:

• Informes i respostes específiques

• Web per a ciutadania i professionals: des de les primeres FAQs a la Web COVID

La comunicació: eina clau en tot el procés

Diferents etapes, diferents prioritats





Malaltia nova: canvis freqüents de definició; múltiples fonts de dades

Sistemes d’informació deficients. Infrafinançament dels serveis de salut pública.

Exposició “immediata”: les dades es mostren en temps quasi real.

Imperiositat de coordinació (local-autonòmica-estatal)

10 de juny de 2020



Dades



Casos a Sant Andreu

Nombre total Incidència (per 100000 habitants)
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L’ASPB a Sant Andreu

Suport i acompanyament des del Servei de Salut Comunitària en temes COVID 
19.

Reorientació d’alguns programes comunitaris (ex. “Amics i circ” à “El circ a 
casa”)

Reactivació ja de programes comunitaris (ex.: “Mou-te”) i també preparació 
per el curs vinent.

Reactivació de la taula de salut mental, la taula d’alimentació i activitat física i 
el grup de drogues de Bon Pastor – Baró de Viver.
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