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Assumpte 

Mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i 
el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el 
col·lectiu del cos de Bombers 

Circular 

 

1. Introducció. 

En data 09/03/2020, el Departament d’Interior ha publicat la Instrucció per la qual s’adopten 

mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en 

el col·lectiu de professionals de la Direcció General de la Policia, Direcció General de Protecció 

Civil, Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments i del Centre d’Atenció i 

Gestió de Trucades d'Urgència 112. 

Es fa necessari establir de forma concreta l’afectació d’aquesta Instrucció sobre les activitats 

dels bombers que s’estan realitzant i que estan planificades, mentre es mantinguin les mesures 

determinades a l’esmentada Instrucció. 

 

2. Part dispositiva. 

S’ajornen les següents activitats: 

 Acte de lliurament de medalles – Festa Patronal. 

 Jornades de Comandaments de Regió. 

 Reunions de comandaments Regionals (caps i sots caps territorials). 

 Jornades de retorn d’experiències Regionals. 

 Cursos de Formació dels bombers (formació obligatòria, contínua, ...) no vinculats a la 

selecció, promoció i/o especialització professional que es desenvolupin a l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya. 

 Proves de manteniment físic dels bombers. 

 Pràctiques estructurals de sots-caps i caps territorials. 

 Participació en simulacres i exercicis conjunts amb altres actuants. 

 Participació en simposis, congressos o jornades. 

 Participació en campanyes i activitats de divulgació de la prevenció a la població i en 

activitats de caràcter social i festiu. 

 Visites escolars als parcs de bombers. 

 Visites de coneixement d’establiments aliens. 

 Qualsevol altra activitat no operativa que concentri una quantitat significativa de 

bombers. 
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Es prenen mesures especials sobre les activitats següents: 

 Les sessions de treball dels Tribunals Qualificadors es convocaran sempre amb opció a 

utilitzar el sistema de vídeo conferència, per tal d’evitar una presència nombrosa de 

personal del cos de Bombers. 

 Les sessions de treball entre els òrgans centrals i regionals es convocaran sempre amb 

opció a utilitzar el sistema de vídeo conferència per tal d’evitar una presència nombrosa 

de personal del cos de Bombers. 

 La resta d’activitats de reunions es poden mantenir sempre que no comportin una 

presència nombrosa de persones alienes al centre on es desenvolupin. En tots els 

casos, es considerarà preferent que es mantinguin aquestes trobades internes 

mitjançant metodologies no presencials. 

 

 

3. Eficàcia. 

Aquesta Circular produeix efectes des del 10 de març de 2020. 
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