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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 05.05.2020 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió d’ahir del Comitè de Seguretat i Salut 
del Departament d’Educació que afecten tot el seu personal (incloent PAS). Abans,  
CCOO hem expressat el nostre malestar perquè aquesta convocatòria arriba una mica 
tard i en part forçada per la petició realitzada per tot el bloc de la part social i perquè ens 
han fet arribar els documents amb el temps molt just per a poder-los valorar i analitzar, i 
tot plegat es tradueix en incertesa i desinformació per al personal del Departament. 
 
El personal de serveis vinculats a la gestió administrativa, serveis vinculats al suport i a 
l’atenció a l’alumnat i els serveis de vigilància, manteniment i neteja dels espais i  al 
control  de les persones que accedeixen a les instal·lacions,  en la darrera modificació del 
pla de contingència del departament han estat inclosos com a serveis bàsics. CCOO 
volem saber quines mesures ha pres el Departament per a protegir el personal cara a la 
incorporació presencial als centres de treball i amb especial menció al procés de 
preinscripció. La previsió que fa el Departament respecte la preinscripció, i sempre en 
funció dels escenaris canviants i de les conseqüents normatives estatals, és que pugui 
iniciar-se l’11 de maig en modalitat telemàtica i el 18 de maig presencial. 
 
El Departament, mitjançant el Servei de Prevenció, ha elaborat un Protocol General de 
Seguretat i Salut, que podeu consultar en aquest enllaç, on es delimita el PLA D’ACCIÓ 
PER AL REINGRÉS A LA FEINA PRESENCIAL, que necessitarà de posteriors 
concrecions i instruccions. Us recomanem fer una lectura pausada del document, no 
obstant volem destacar els aspectes més significatius: 
 
Mesures prèvies a la represa de l’activitat: 
Reiniciar l’activitat de forma gradual i reassignant tasques, ordenar la incorporació al 
treball de les persones treballadores d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries 
entre d’altres. Això es concretaria amb accions com establir horaris i torns, flexibilitzar 
horaris, neteja i desinfecció adequades dels llocs de treball, reducció del nombre de 
treballadors/res presents als centres... 
 
Mesures preventives en centres de treball: 
Es dotarà als/a les treballadors/es de mascaretes quirúrgiques, guants i gels 
hidroalcohòlics viricides. Es preveu que en els centres de treball amb accés al públic 
s’adoptin mesures per a garantir les distàncies de seguretat, fent ús d’elements físics, 
distanciadors i protectors, i en el cas que no hi hagin elements tipus es contempla la 
utilització d’EPI i en concret de mascaretes FFP2 i pantalles protectores. 
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S’hauran de disposar elements informatius als accessos als centres, que inclogui les 
mesures de distanciament i higiene, així com solucions hidroalcohòliques netejadores. I 
s’haurà de garantir la neteja i ventilació adequada dels llocs de treball. 
 
Mesures organitzatives:  
S’hauran de determinar els equips presencials mínims, tancar espais innecesaris i 
implementar cites acordades. Les persones designades pels responsables a reincorporar-
se inicialment no hauran de trobar-se dins dels col·lectius establerts com especialment 
sensibles/vulnerables en relació al COVID-19, que són: 

• diabetis 

• malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió 

• malaltia pulmonar crònica 

• immunodeficiència 

• càncer en fase de tractament actiu 

• embaràs 

• majors de 60 anys 
 

Si considereu que us trobeu dins d’aquest col·lectiu especialment vulnerable, haureu 
d’informar immediatament els serveis de prevenció, els quals, en la mesura que sigui 
possible us reassignaran tasques o en últim cas us diran que no aneu al centre de treball. 
 
Si us trobeu en el cas de ser persones confirmades de patir COVID-19, si presenteu 
simptomatologia, o si heu tingut contacte amb alguna persona que pateixi la malaltia, no 
heu d’assistir al centre de treball. Haureu d’informar el vostre cap i el servei de 
prevenció mitjançant el qüestionari que en breu es publicarà per part del departament. 
 
 
Mesures higièniques i de desinfecció:  
Es recomana mantenir els hàbits de neteja habituals, incloent el rentat de mans amb 
aigua i sabó així com fer ús de mocadors d’un sol ús. En relació amb la neteja i 
desinfecció, aquesta s’haurà d’intensificar en zones i espais de treball, reforçant els 
programes de neteja. El personal de neteja també haurà de prendre les mesures 
preventives per a poder treballar de manera segura. Els centres de treball es dotaran de 
papereres d’accionament amb pedal. 
 
 
 
CCOO vetllarem per a què totes les mesures previstes s’implementin i el retorn presencial 
als centres es faci amb garanties de seguretat i salut per als treballadors i treballadores. 
Adaptant els centres a la necessitat de distanciament social i dotant el personal dels 
sistemes de protecció necessaris. Tornada a la feina presencial de forma segura. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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