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SEGUIMENT MESURES COVID ALS 
CENTRES DE LA DGAIA 

 

Us resumim, tot seguit els temes tractats a la reunió del grup de treball del Comitè 
de Seguretat i Salut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es va 
celebrar el 14 d’octubre d’enguany on es va fer un seguiment de les mesures 
contra la COVID-19 implementades als diferents centres de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència. 
 
Abans de desenvolupar els punts sobre les mesures implantades vers la COVID-
19, CCOO plantegem que tots els documents que s’han fet des dels centres per tal 
de valorar la implantació d’aquestes mesures no han estat estructurats de manera 
unificada. Per tant, des de cada centre (i encara en falten per presentar), les 
aportacions son sobre aspectes diferents; fet que comporta que la valoració de la 
implantació de les mesures sigui incomplerta. A més, s’han donat a conèixer 
als/a les delegats/des de prevenció del Departament només 24h abans de la reunió 
del grup de treball. 
 
En aquesta reunió, i en les properes, es revisaran les diferents mesures contra la 
COVID-19 en els centres per tal de millorar els protocols presentats, i tenint en 
compte les demandes dels centres, la seva realitat, les deficiències i nous 
plantejaments. CCOO demanem reforços de torns de treball si es donen casos 
de COVID-19, o bé aïllaments. Des de DGAIA responen que no hi ha problema per 
tal de posar reforços en els torns si es demana des dels centres. 
 
Caldrà revisar també les neteges que es realitzen a centres que, en aquests 
moments, són a càrrec d’empreses externes. S’ha detectat manca de neteja en 
alguns torns i sobretot els caps de setmana. Des del Servei de Prevenció expliquen 
que van passar a totes les empreses que realitzaven la neteja les mesures que 
calia prendre a nivell de neteja, i que totes les empreses varen signar el document. 
Per tant, han d’aplicar aquestes mesures. DGAIA ho revisarà i, si cal, farà 
ampliacions del servei de neteja als centres on faci falta. 
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El Servei de Prevenció recorda que en el moment que es dona un cas de COVID-
19 en un centre o es produeix un aïllament en un grup educatiu, el personal 
vulnerable no pot restar en aquest grup. 
 
CCOO demanem una figura o figures dins dels grups educatius per tal que 
recordin les mesures higièniques als treballadors i treballadores, així com 
poder vehicular les demandes del personal en aquest sentit. El Servei de 
Prevenció ho valora com una bona proposta. 
 
CCOO plantegem el tema de les granotes o busos que cal posar-se per part dels 
treballadors i treballadores en el moment de tenir contacte amb un cas de COVID-
19. El Servei de Prevenció comenta que quan es produeixi aquesta situació 
enviarà un link al centre per al d’explicar com cal utilitzar aquestes EPI. 
 
Un altre tema que ens preocupa a CCOO són les mesures higièniques en els 
cotxes per part dels/de les conductors/es i educadors/es. Aquest punt es tractarà 
en properes reunions. 
 
Es comenta la dificultat que hi ha en alguns centres per a realitzar aïllaments en 
cas de COVID-19 o possible COVID-19, es demana una alternativa al centre. 
DGAIA respon que està treballant buscant alternatives d’aïllament paral·leles al 
centre, en un altre indret. 
 
Preocupa el tema dels escapoliments i posteriors retorns als centres que son 
reiterats per part d’alguns/es menors i, per tant, els continus aïllaments que cal fer 
(entrades i sortides del centre). Es valora la possibilitat de fer proves serològiques 
per tal d’esbrinar si aquests/es menors han creat anticossos i, per tant, no caldria 
aïllaments. 
 
En properes reunions s’analitzaran les diverses mesures dels centres per tal de 
crear un document unificat. 
 
 
 
Delegat de Prevenció CCOO: Manel Rodríguez manelrpoveda@ccoo.cat 
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