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DEPARTAMENT DE SALUT 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 

Us informem, tot seguit, dels temes tractats en el Comitè de Seguretat i Salut que es va celebrar el 

passat 23.06.2020. 

Amb la implantació del teletreball arran de la situació sanitària actual, molts/es treballadors/es 
s’han vist obligats/des de sobte a fer teletreball sense una preparació ni organització prèvia. Arran 
d’aquest fet, el Departament ha realitzat una enquesta amb uns resultats dubtosament positius 
atès que som conscients que no a tothom se l’ha proveït de les eines necessàries... És per això 
que CCOO exigim que es corregeixin aquestes mancances. Així mateix, CCOO demanem que 
s’estudiï i s’ofereixi el teletreball al personal obligat a fer desplaçaments no sempre estrictament 
necessaris en horaris intempestius per dur a terme aquelles tasques que no són essencialment 
d’inspecció (per exemple, veterinaris/àries d’escorxador).  

Ja al poc de començar l’actual pandèmia, CCOO vàrem denunciar la sobrecàrrega dels equips de 
vigilància epidemiològica com arran de la COVID-19 i com ens temíem aquest volum de feina i 
pressió ha derivat en un augment de les baixes laborals (IT) i d’una major durada de les mateixes 
d’aquestes treballadores, CCOO instem a què es maximitzi el suport i seguiment d’aquest  
col·lectiu. 

Ja fa gairebé dos anys es va desenvolupar el Pla de Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) 
que, incomprensiblement, no s’ha posat en marxa fins ara. Per fi, després de tant de temps, ens 
comuniquen la instauració del CAE, a tots els establiments externs on moltes treballadores i 
treballadors del departament desenvolupen de vegades tota la seva jornada laboral. CCOO farem 
un seguiment proper d’aquesta eina que ha de garantir la seguretat i la salut d’aquests i aquestes 
professionals de la salut. 

Pel que fa a la compra i distribució dels EPI específics per a la COVID-19, descobrim amb 
incredulitat el desgavell que suposa que l’Administració, en una situació de pandèmia com és 
l’actual,  desconegui si els EPI que s’haurien d’haver lliurat als equips de salut pública la segona 
quinzena de maig han arribat o no, hores d’ara, als/a les seus/ves destinataris/àries. 

El Departament ens fa saber que està desenvolupant un programa de realització de proves 
COVID-19, CCOO restarem atents i col·laborarem en el seu desenvolupament perquè és una eina 
més per protegir el personal del Departament. 
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