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DEPARTAMENT DE CULTURA 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 

Us informem, tot seguit, dels temes tractats en el Comitè de Seguretat i Salut 

telemàtic que es va celebrar el passat 13.05.2020 sobre les actuacions 

realitzades i per realitzar en relació amb la situació actual de pandèmia pel 

Covid-19. 

Sobre la Instrucció 4/2020 de les mesures de prevenció de seguretat que 
s’han publicat referent al personal de la Generalitat amb motiu del COVID19, 
s’explica per part dels responsables del Departament que s’està treballant 
coordinadament amb Funció Pública i els Serveis de Prevenció del 
Departament per tal d’adaptar les mesures adients on faci falta i que 
aquestes s’inclouran en el Pla de Contingència del Departament. Respecte el 
personal vulnerable també es determinaran les mesures per la tornada al seu 
lloc de treball si es pot. 

També s’ha realitzat un esforç de coordinació empresarial entre les 
diverses empreses que hi ha dintre del Departament. 

 

S’estan elaborant els Protocols de Prevenció del Departament per fer front al 
Covid-19, entre d’altres mesures, es planteja fer: 

• Compra d’EPIs (Equips de Protecció Individual) per tot el personal, el qual 
s’ha classificat en grups de risc: 

✓ Grup de risc baix: personal de tasques administratives sense atenció al 
públic. Disposaran de mascaretes quirúrgiques, gel i altres mitjans de 
prevenció. 

✓ Grup de risc mitjà: personal d’atenció al públic i/o manipulació  de 
documentació (arxivers, bibliotecaris, personal dipòsit, etc...) aquest 
personal disposarà de mascaretes FFP2, guants, gels, mampares i, en 
algun cas, bates. 
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✓ Grup de risc alt: personal sanitari del Servei de Prevenció, tindran 
mascaretes FFP2 o FFP3,aparells de desinfecció, vestits anti contagi, 
etc... 

 

• A nivell d’informació, es duran a terme les actuacions següents: 

✓ Es dictaran Instruccions sobre el comportament en general de tot el 
personal (neteja de les mans sovint, distància de dos metres, no 
compartir eines, etc...). 

✓ Es faran explicacions sobre l’ús dels EPIs (equips de protecció 
individual) on hi haurà dos tipus de mascaretes per el personal en 
general (quirúrgiques i FFP2 així com guants per a tothom). Tots/es 
els/les treballadors/es hauran de mantenir la distància de dos metres 
durant les visites que facin. Les FFP2 caldrà utilitzar-les quan es facin 
tasques concretes. Les FFP3 seran pel col·lectiu sanitari. També hi 
hauran pantalles tàctils, bates d’un sol ús, mampares, etc... 

✓ La gestió de residus consistirà en la seva recollida diària i també 
existiran papereres tancades accionades amb pedal. La ventilació dels 
llocs de treball es durà a terme segons la Instrucció de Funció Publica. 

✓ Hi hauran pautes específiques pels/per les usuaris/àries de les 
biblioteques. 

✓ Els cotxes del Departament disposaran d’un kit de desinfecció, també 
hi haurà kits de desinfecció personal pels trasllats. 

✓ Es contempla un increment del servei de neteja a mesura de la 
incorporació dels treballadors i treballadores al lloc de treball. 

✓ Respecte la vigilància de la salut, si un/a treballador/a té símptomes no 
ha d’anar a la feina i ha de posar-se en contacte amb el Servei Català 
de la Salut. 

✓ S’ha fet l’avaluació individualitzada de les persones vulnerables i el 
90% de les sol·licituds ja han estat estudiades. 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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