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CCOO DENUNCIEM LA FALTA DE PREVENCIÓ A 
LES RGG DE LA GENERALITAT 

 

 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està reaccionant tard a 
les peticions de la Secció Sindical de CCOO davant la forta tensió que estan 
patint els/les empleats/des públics/ques al servei de les persones grans. 
L'estratègia tardana seguida pel Departament per fer front a la situació 
d'emergència sanitària en l'àmbit residencial ha provocat una deficient 
assistència de persones d'avançada edat que, al costat de la manca de 
mesures de protecció, han possibilitat un gran nombre de contagis entre el 
personal, familiars i les persones residents. 
 
CCOO hem denunciat al Departament la situació en què es troba el personal 
dels centres residencials que després de setmanes d'emergència sanitària 
en un gran nombre de centres encara no han rebut equips de protecció 
individual (EPIs) adequats, provocant un elevat risc de transmissió entre 
professionals, residents i a les pròpies famílies de les persones treballadores. 
 
Els/Les treballadors/es de les residències estan exposats/des a la COVID19 
d'una manera molt directa, veient-se obligats/des a atendre els/les residents 
sense EPIs, o bé a reutilitzar-los o, fins i tot, a fabricar material no homologat 
davant el risc de no tenir cap mena de protecció. 
 
CCOO constatem que aquest sector, un dels grans nuclis de propagació de 
la pandèmia al nostre país, necessita un canvi de model en profunditat i 
denunciem la situació d'abandonament de les persones residents per part 
dels responsables de la Generalitat. 
 
CCOO emplacem decididament al Departament perquè actuï de forma 
efectiva, àgil i real per solucionar aquest problema de salut pública i protecció 
de la salut dels/de les professionals que estan en primera línia atenent a la 
nostra gent gran i combatent el coronavirus, tot evitant el contagi a les seves 
famílies i altres persones. 
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Des de la Secció Sindical de CCOO volem recordar-vos les nostres peticions 
efectuades al Departament; el dia 5 de març vam adreçar al Servei de 
Prevenció la fitxa per elaborar un protocol pel coronavirus davant la més que 
previsible pandèmia: 

● EPI's necessaris per fer front a aquesta situació des de les residències 
considerades com a servei sanitari. 

● Reforç de plantilles davant el més que possible increment de la càrrega 
de treball i baixes. 

● Formació per a tot el personal de les residències en l'ús dels EPIs. 
● Establiment de zones de confinament. 
● Informació al personal de les residències i als/a les delegats/des de 

prevenció dels casos confirmats i de les mesures a prendre. 
 
A més a més, denunciem que tenim la borsa de treball pràcticament 
exhaurida. Habitualment ja resulta complicat trobar personal per a 
substitucions i, en aquest cas, amb la situació que estem patint, és molt i 
molt, difícil. 
 
Tanmateix tornem a denunciar que el personal sanitari de les residències, 
comparat amb el de personal del Departament de Salut, té unes pitjors 
condicions laborals i per això insistim que aquest personal sigui adscrit a 
aquest Departament. 
 
Des de la Secció Sindical de CCOO volem comunicar a tota la plantilla que 
continuem les nostres actuacions davant la crisi del coronavirus i seguim 
aplicant i difonent les instruccions de les autoritats sanitàries amb la voluntat 
de minimitzar la incidència dels contagis i contribuir a la preservació de la 
salut pública, a més de mantenir l'activitat dels nostres òrgans de direcció i 
dels nostres serveis a l'afiliació.  
 
L'activitat sindical és necessària per a la protecció de la classe treballadora 
en aquest moments d'incertesa i de dificultats laborals dels col·lectius 
afectats. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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