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Instruccions sobre l’ús de les mascaretes pels professionals dels centres de justícia 
juvenil 
 
 
Les instruccions i protocols per prevenir la propagació del COVID-19 als centres de justícia 
juvenil són dinàmiques i s’han d’adaptar a les recomanacions de les autoritats sanitàries que 
són les que marquen la pauta a seguir.  
 
En aquest sentit, les “Normes d’actuació davant la pandèmia provocada pel coronavirus 
(sars-cov-2) d’aplicació als centres educatius de justícia juvenil...” aprovades per aquesta 
direcció general en data 18 de març de 2020,  en l’últim paràgraf del document ja feien 
esment a que “Les normes contemplades en aquest document s’adapten a l’escenari de risc 
actual segons l’aspecte epidemiològic de la malaltia, els coneixements científics del moment 
i en compliment de les directrius marcades per les autoritats sanitàries i la normativa vigent. 
Aquest document s’anirà actualitzant en funció de les noves recomanacions oficials que es 
vagin publicant”. 
 
Les recomanacions rebudes des del  Departament de Salut són que la mascareta és un 
element d’evitació de propagació del virus dels professionals cap els menors i joves interns, 
ja que aquests estan confinats i no tenen més contacte amb l’exterior que el contacte amb 
els professionals que els atenen, que entren i surten cada dia del centre. Però també pot ser 
un element de protecció pel professional que la porta en la interacció amb la resta de 
persones del centre, ja siguin aquestes professionals o interns/es.   
 
D’acord amb les recomanacions anteriors, es modifica el criteri de l’ús de les mascaretes per 
part del professionals dels centres establert a les instruccions de 18 de març de 2018, i a 
partir de demà dia 4 d’abril de 2020 tots els professionals del centre hauran de portar 
posada dins del centre, de forma obligatòria, la mascareta quirúrgica o la mascareta 
FPP2 proporcionada pel centre, i no de forma optativa com estava en les instruccions 
esmentades. 
  
Si algun professional no té mascareta, el centre li ha de proporcionar una seguint el protocol 
establert. 
 
Us demano que doneu coneixement d’aquesta instrucció a tots els professionals dels 
centres i que vetlleu pel seu compliment.  
 
 
Barcelona, 3 d’abril de 2020 
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