Exigim a l’administració que reuneixi els Comitès de
Seguretat i Salut de cada Departament
Els representants de la FeSP-UGT de Catalunya en la Comissió Paritària General de
Prevenció de Riscos Laborals i en les Comissions Paritàries Sectorials que inclouen
tots els centres de treball de tots els departaments i organismes autònoms de la
Generalitat de Catalunya i dels Ens i les entitats que en depenen (Ensenyament, ICS i
Sector Generalitat) no ha deixat de treballar en cap moment per defensar els drets dels
treballadors, ara més que mai, en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.
En l’última reunió celebrada el divendres dia 04 d’abril de 2020, es va continuar tractant
diferents situacions i complexitats de cada àmbit.
Els principals assumptes que es van tractar són:
•

El subministrament de material per tal de protegir-se en la realització de les
tasques corresponents als serveis essencials, tal com indiquen les autoritats
sanitàries principalment en l’àmbit sanitari i dels serveis socials; aquests
professionals són els que estan en contacte més directe i perllongat amb els
usuaris. Cap professional es nega a fer la seva feina però cal garantir la seva
seguretat i salut: han de disposar d’EPI’s per treballar.

•

La necessitat de fer proves diagnòstiques tant a usuaris com a professionals que
formen part dels serveis essencials i en especial d’aquells que estan en contacte
directe amb usuaris: personal sanitari, personal geriàtric, personal penitenciari...,
La manca de proves està provocant un elevadíssim nombre de contagis entre el
personal i els problemes col·laterals que això comporta.

•

El reconeixement dels consegüents accidents laborals (contagis per COVID-19)
succeïts en el desenvolupament de les activitats essencials.

•

La situació de l’ensenyament i les diferents solucions per a la seva continuïtat
docent, sense deixar de costat la planificació de la tornada física als centres
educatius quan es pugui.

•

Com enfocar el progressiu retorn als llocs de treball en general, un cop finalitzi el
confinament.

Amb l'objectiu de superar aquesta situació de pandèmia s'han de fer compatibles els
riscos que tenim indicats en les nostres avaluacions de riscos laborals amb les mesures
de prevenció que s'indiquen per la pandèmia.
Per això ja és molt urgent que l’Administració convoqui i faci funcionar TOTA l’estructura
que té en Seguretat i Salut Laboral: la Comissió Paritària General de Seguretat i Salut
Laboral, les Paritàries Sectorials del PATL, Ensenyament i Personal Estatutari de l’ICS
i tots els Comitès de Seguretat i Salut existents.

Per qualsevol dubte relacionat amb la seguretat i salut laboral us
podeu adreçar per mail o si ho desitgeu per videoconferència.

ICS: prlfesp.ics@catalunya.ugt.org
Generalitat: ssl-gencat@catalunya.ugt.org
Ensenyament: csabogal@catalunya.ugt.org

Gràcies i ens en sortirem, tot anirà bé.

