3- QUINS SÓN ELS PRIMERS PASOS QUE EL SIRECOVI HAURÀ DE
DONAR?

1. Confirmació de la veracitat del cas comunicat

En primer lloc, es procedeix a esbrinar la veracitat de la comunicació rebuda.
Aquesta comprovació és imprescindible per activar el Sistema i depenent dels
casos, es farà:


a través de contactes i/o visites a la víctima,



recepció i atenció de familiars i/o amistats de la víctima



contacte amb advocats/des, professionals de la medicina o autoritats



a més d’analitzar tota la documentació sobre el cas de què es disposi.

2. Obtenció del consentiment informat

En segon lloc, obtindrem el consentiment de la víctima/informant per a poder
registrar i comunicar el cas. El consentiment l’obtindrem a través del formulari en
línia o per carta, o mitjançant una entrevista personal.
En segon lloc, anem a obtenir el consentiment de la víctima / informant perquè
puguem registrar i comunicar el cas. El consentiment ho obtindrem a través del
formulari en línia o per carta, o mitjançant una entrevista personal.

3. Registre del cas.

L’eina SIRECOVI permet, registrar la situació comunicada en un fitxer creat
especialment per a aquesta fi per la Universitat de Barcelona.

4. Comunicació i alerta.

Després d’aquest registre, i consentit per la víctima, el SIRECOVI inicia el procés
de comunicació i alerta enviant la notícia rebuda, i tots els mitjans d’acreditació de

la mateixa, a diverses institucions públiques i organitzacions socials (primer a nivell
nacional i després a nivell internacional). L’activació de la comunicació no és
automàtica i, en cada cas, es realitzarà cap a les institucions a què es consideri
oportú.

Per a aquesta fi, es complimentarà una fitxa en la qual es desglossaran les
característiques de la situació per la que el sistema s’activa.
5. Seguiment de les comunicacions.

El SIRECOVI seguirà el cas, les respostes donades per les Institucions i
organitzacions, i de les accions preses per les Institucions responsables en relació al
cas reportat. Totes les comunicacions i procediments seran documentats a
l’expedient del cas.

