Benvolgudes, Benvolguts
Amb el present actualitzo les dades de sortides de materials de protecció per a la lluita contra la
pandèmia del Covid19 corresponents al període 9 a 15 de maig ambdós inclosos. Com a quadre general
el resum de materials subministrats es mostra en el següent esquema,

Podem veure que s’han subministrat 2,5 milions de productes (sense comptar guants als que més
endavant em referiré), entre ells i per grans agrupadors de materials,

Veiem doncs que en aquests dies analitzats s’han subministrat 1,67 milions de mascaretes quirúrgiques,
186 milers de FFP2 (KN95), 12,6 milers de FFP3, així com 273 mil vestits de protecció (bates/monos
busso) entre d’altres productes quin detall us he relacionat.
Si analitzem ICS no ICS,

A)Per a No ICS (tenint en compte que el que se subministra des de Logaritme és complementari o
extraordinari als contractes que estiguin adjudicats amb empreses proveïdores del sector i que per tant
no és un indicador real dels consums que s’estan produint en els centres. Recordem que des de bon
principi la premissa ha estat que els proveïdors del sector de material de protecció no desatenguessin
els seus compromisos adjudicats o contractats amb les diferents entitats sanitàries o socials i que la
central d’aprovisionaments COVID19 se centrés en les compres extraordinàries)

B) Per a ICS (tenint en compte que per a ICS el que hi ha a Logaritme és la seva única via de
subministrament )

Per tant 70,97% subministrat a NO ICS i 29,03% a ICS.

Com podeu apreciar, hi ha un decrement en relació al darrer anàlisi (24,7%).
Davant les dificultats en l’adquisició de guants, s’ha fet un aprovisionament extraordinari de guants de
nitril (43,2 milions de guants) que començaran a subministrar-se per part del proveïdor a partir del 15
de juny. Per a poder arribar fins aquella data es faran algunes adquisicions “pont” a d’altres proveïdors
així com disposar de les adjudicacions de l’ICS d’aquest producte per a poder subministrar als centres
que ho precisin, tot i que les limitacions de disponibilitat d’aquest material puguin comportar no poder
assumir la totalitat de les demandes en la seva totalitat i per tant caldrà fer una distribució proporcional

en funció de les disponibilitats. Per exemple aquesta setmana analitzada (9 a 15 de maig) ja s’ha fet un
subministrament de 1,27 milions d’unitats de guants (541 milers a residències i 732 milers a d’altres
centres no ics).
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment addicional al respecte. Moltes gràcies,

Miquel Arrufat Vila
Director de Gestió

Salut/Institut Català de la Salut
Gran Via de les Corts Catalanes, 587 | 08007 Barcelona | Tel. 93 482 45 88
miquel.arrufat@gencat.cat| gencat.cat/ics

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o
confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense
autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem
que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.

Abans d'imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari.

