CIRCULAR_20
TÍTOL: Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/ 275/2020,
de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas
para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19Principio del formulario
Ministerio de Sanidad
Serveis Socials
Conté noves mesures amb la finalitat de contribuir a la contenció del COVID-19 en els centres
de serveis socials de caràcter residencial, entre altres, es disposa que s'haurà de prioritzar la
identificació i recerca epidemiològica dels casos per COVID-19 relacionats amb residents,
treballadors o visitants d'aquests centres, s'aclareix en quins casos concrets un centre
residencial podrà ser intervingut per l’autoritat competent de la comunitat autònoma i es
disposen noves obligacions de subministrament d'informació per part de les comunitats
autònomes.
La informació, continguda en un Annex d'aquesta Ordre, serà remesa per primera vegada
abans del dia 8 d'abril de 2020 i serà actualitzada cada dimarts i divendres abans de les 21
hores. A aquest efecte, l'autoritat competent de la comunitat autònoma establirà la forma i
termini en què els titulars dels centres residencials objecte d'aquesta ordre han de remetre la
informació que no es trobi en poder de la comunitat autònoma.
D'altra banda, quant al deure de reincorporació temporal de tot aquell personal pertanyent a
l'àmbit dels serveis socials que gaudia de dispensa absoluta d'assistència al lloc de treball per a
exercici de funcions sindicals, a través de l’Ordre s’equipara la seva situació a la del personal
sanitari que no se li va imposar dit deure i, d'aquesta forma, s'assegura el compliment de les
funcions d'assistència i assessorament a persones treballadores i ocupadors.
No obstant això, en tots dos col·lectius hi ha la possibilitat de reincorporar-se a les labors
assistencials relacionades amb el COVID-19 de manera voluntària.
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