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EDUCACIÓ PÚBLICA

PLENARI DE SALUT

MALESTAR PER LA GESTIÓ DEL RETORN A LES AULES
Ahir es va celebrar el plenari de Salut al Servei Territorial de
Maresme/Vallès Oriental. Us fem arribar els punts més
rellevants perquè estigueu informades i informats de tot:

ACTUALITZACIÓ DE
DADES:
Actualment al nostre
territori tenim la
següent informació
oficial:
Centres confinats: 28
Alumnat confinat: 13223
Personal Docent
confinat: 919
Altres professionals
treballadores dels
centres: 5

Ens preocupa molt l'augment de les agressions que hem
rebut les treballadores dels centres públics i demanem que
el
Departament
doni
suport
jurídic
a
nivell
de
responsabilitat civil i penal en cas que algun alumne surti
amb lesions dins de l'escola. Tanmateix demanem més
recursos humans per tal que les escoles inclusives ho
siguin de debò.
Pel que fa a les mascaretes i equips de protecció del
personal dels centres públics, hem demanat que les enviïn
en condicions adequades i una quantitat permeti el correcte
subministrament i garanteixi que tothom pugui des-fer-se'n
quan arribi el final de la seva vida útil. Recordem que les
mascares, tot i ser homologades, no certifiquen cap nivell
de protecció per evitar contagis. De fet, la Inspecció de
treball ja va fer un requeriment a la Generalitat referent al
tema i aconsella l'ús de mascaretes quirúrgiques o FFP2.
Des de la UGT reclamem l'ús d'aquestes mascaretes per a
totes les persones que treballen als centres públics.
Les delegades i delegats de salut de la Junta de Personal
de Maresme/Vallès Oriental, demanem ser presents a totes
les reunions de tornada de les avaluacions de Riscos
Laborals que es facin pels diferents centres, així com
formar-ne part activa de les enquestes referents a salut
laboral que el Departament enviarà a les persones
treballadores.
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Pel que fa als casos d'assetjament, se'ns informa que hi ha
una comissió de seguiment, nomenada de per la Paritària
de Salut del Departament que fa el seguiment i la valoració
sobre les mesures acordades.
Des de la UGT reiterem la nostra preocupació donada la
situació actual davant com s'ha gestionat la tornada a les
escoles aquest segon trimestre escolar.
S'hauria d'haver fet una previsió tenint en compte que durant
el període de Nadal les dades epidemiològiques ja eren
preocupants i s'han obert els centres educatius sense tenir
cap mena de previsió.
Demanem instruccions clares i concises a les direccions dels
centres perquè es pugui establir una línia comuna d'actuació,
així com la dotació de material de protecció suficient que
pugui garantir la seguretat i la salut en el lloc de treball.
Volem agrair-vos la vostra participació a l'enquesta enviada,
puix que ens ha ajudat moltíssim a poder fer una visió general
sobre la situació actual i a poder-la fer arribar al Departament.
Des de la UGT continuarem treballant sense descans per
acompanyar-vos en tot moment.

