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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

4094

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 de maig de 2020 per la qual es modifica la
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports d’11 de maig de 2020 per la qual es dicten
instruccions en relació amb la reactivació dels serveis socials d’atenció a persones grans en situació
de dependència, a persones amb discapacitat o diagnòstic de salut mental i d’atenció primerenca
durant el període d’alarma ocasionada per la COVID-19

Antecedents
1. Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de
març, es declarà l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per un termini de quinze dies.
L'estat d'alarma s'ha prorrogat, successivament, fins a les 00.00 hores del 7 de juny de 2020, en virtut del que disposa el Reial decret 537
/2020, de 22 de maig (BOE núm. 145, de 23 de maig de 2020).
2. Durant aquest temps s'han aprovat diferents normes per garantir el compliment de les mesures de salut pública en els serveis socials així
com la salut i la seguretat de les persones usuàries, com és el cas de l'article 17 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la
flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1
del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/94/1058973

3. La Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports d'11 de maig de 2020 (BOIB núm. 80, de 12 de maig) estableix instruccions en
relació amb la reactivació dels serveis socials d'atenció a persones grans en situació de dependència, a persones amb discapacitat o diagnòstic
de salut mental i d'atenció primerenca durant el període d'alarma ocasionada per la COVID-19. Aquestes instruccions es varen establir en el
marc de la fase 1 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.
4. Posteriorment, s'ha autoritzat, mitjançant l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, modificada per l'Ordre SND/442/2020, l'entrada de la
totalitat del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la fase 2 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, de manera
que resulta necessari avançar en la reactivació progressiva de les activitats presencials suspeses en els serveis socials.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Modificar la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports d'11 de maig de 2020 per la qual es dicten instruccions en relació amb la
reactivació dels serveis socials d'atenció a persones grans en situació de dependència, a persones amb discapacitat o diagnòstic de salut
mental i d'atenció primerenca durant el període d'alarma ocasionada per la COVID-19 ( publicada en el BOIB núm. 80, de 12 de maig), en
els termes següents:
a) Les referències a la Direcció General de Salut Pública s'han d'entendre fetes a l'autoritat sanitària.
b) L'apartat a) del punt 2 de la Resolució queda modificat de la manera següent:
a) En els casos en què els serveis estiguin integrats en els espais d'una residència, les instal·lacions romandran tancades a
les persones usuàries.
c) Al punt 2 de la Resolució, s'afegeix un apartat g) amb la redacció següent:
g) Quan l'activitat es dugui a terme a les instal·lacions dels serveis, es prioritzaran els casos amb més necessitat, més grau
de dependència i més necessitat de conciliació de la vida laboral dels cuidadors.
d) En el punt 4 de la Resolució, on hi diu:
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[...] Excepcionalment, quan el SEDIAP consideri que no es pot ajornar la intervenció presencial per causa tècnicament
justificada, s'ha de permetre aquest tipus d'intervenció preferentment al domicili de la persona, seguint les indicacions dels
punts sisè i setè d'aquesta Resolució.
Hi ha de dir:
[...] Quan la intervenció sigui presencial, s'ha de fer preferentment al domicili de la persona.
e) Al punt 7 de la Resolució, s'afegeix un nou apartat amb la redacció següent:
- Per garantir les mesures de distanciament, l'ocupació del centre no pot superar el 30 % de l'aforament. Les instal·lacions
s'han de fer netes segons les indicacions de les autoritats sanitàries.
f) L'apartat c) del punt 8 de la Resolució queda modificat de la manera següent:
c) A persones que presentin símptomes d'infecció respiratòria, com ara tos, febre o sensació de manca d'aire, o altres
símptomes atípics, sospitosos de COVID-19, com mal de coll, pèrdua d'olfacte o de gust, dolors musculars, diarrees, dolor
toràcic o cefalees.
2. Establir que:
a) S'ha de reactivar el servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic.
b) Els serveis d'habitatges supervisats per a persones amb discapacitat o diagnòstic de salut mental poden autoritzar les sortides dels
seus usuaris, sempre que hagin rebut la formació sobre les mesures d'higiene i seguretat i estiguin en condicions d'entendre-les i
complir-les.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/94/1058973

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i comunicar-la a tots els serveis socials d'atenció a persones grans en
situació de dependència, a persones amb discapacitat o diagnòstic de salut mental i d'atenció primerenca de les Illes Balears.

Palma, 25 de maig de 2020
La consellera d'Afers Socials i Esports,
Fina Santiago Rodríguez
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