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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 24.11.2020. 
 
Durant el Plenari s'explica l'avaluació de riscos realitzada a totes les biblioteques del 

Departament de Cultura enguany. 

El servei mèdic del Departament informa de les dades actualitzades sobre la COVID-19. A 

dia d'avui, s’han produït 63 baixes per la COVID, de les quals 24 han donat positiu des del 

mes de març. D'aquestes 63 baixes, 39 han estat negatives, 19 de les baixes han estat 

per aïllament.  

El dia 16 d'octubre va començar la campanya de vacunació de la grip al Departament de 

Cultura, també s'estan fent reconeixements per retorn al lloc de treball (telefònicament i 

presencial). 

A nivell d'accidentalitat, el Departament ha tingut molt poca en aquest darrer trimestre, és 

clar que les mesures arran del COVID-19 han influït en gran manera. 

En la qüestió del teletreball, la part social hem rebut queixes de la dificultat de realitzar el 

teletreball amb ordinadors portàtils amb una pantalla petita. Des del Departament se'ns 

diu que Funció Pública ha rebut queixes en aquest sentit i que donarà una sortida al 

problema, probablement amb l'adquisició de pantalles més grosses pel teletreball. 

També respecte a la qüestió del teletreball, es comenta que caldria una major incidència, 
sobretot a les biblioteques, ja que hi ha un alt percentatge de personal que no el fa. El 
Departament comenta que parlarà amb les direccions de les biblioteques per tal de poder 
ampliar el teletreball. 
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