MARC REFERENCIAL SEM I PROCICAT

PLA DE COMUNICACIÓ
Per tal que aquest Pla sigui operatiu, serà necessari que tots els actors implicats tinguin un bon
coneixement dels mecanismes i les actuacions planificades i assignades. Per aquest motiu, es
realitzaran les següents accions de difusió:


Presentació formal del Pla al centres de referència per la seva discussió i aprovació



Sessions tècniques de revisió anual del procediment IMV territorial amb els gerents i
responsables dels centres de referència. L’objectiu és l’anàlisi de possibles nous riscs,
el seguiment de les actuacions realitzades, l’avaluació dels possibles canvis en
l’estructura dels centres i/o dels seus procediments, la realització de cursos formació
conjunta dels professionals implicats, entre d’altres.



Jornades d’actualització del procediment IMV sobre la teoria i la pràctica de com
funciona un IMV, dirigides al personal sanitari operatiu del Pla (personal del SEM, caps
de guàrdia hospitals,... ). El nombre de sessions anuals dependrà dels professionals
que necessitin de l’actualització.



Exercicis per comprovar el bon funcionalment del Pla i incorporar modificacions en cas
necessari. El responsable del grup sanitari prepararà, d’acord amb un programa anual
d’activitats, un exercici en què els membres del grup hauran d’utilitzar tots o part dels
recursos necessaris en cas de mobilització real.



Simulacres que consisteixen en l’alerta programada del personal, dels centres i dels
mitjans adscrits al PROCICAT. Es planteja una situació inclosa en l’àmbit d’actuació del
Pla i els destinataris del simulacre han d’executar les actuacions que els hi pertoquin,
d’acord amb aquest. Es tracta d’una comprovació de l’operativitat del Pla i, a
diferència de l’exercici, implica la participació de tota l’estructura i mitjans
contemplada al Pla.
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Iconografia i cartells IMV,

1. Identificació de centre

2. Identificació de portes d’accés.

3. Identificació de via d’accés i àrees interiors.
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