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DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
Us informem, tot seguit, dels temes tractats en el Comitè de Seguretat i Salut que es va 
celebrar divendres 19 de març d’enguany. 
 

• Les vacunacions contra la COVID al personal PAS de centres educatius van 
augmentant a mida que s’ha resolt un problema de gestió. CCOO hem traslladat 
les queixes rebudes per part d’aquest personal tant al Departament d’Educació 
com al de Salut i s’ha treballat per la resolució satisfactòria d’aquesta qüestió. 
 

• La part social demanem que, davant la recent aprovació del subministrament de 
vacunes AstraZeneca a majors de 55 anys per les autoritats competents, es compti 
amb aquest col·lectiu a l’hora de la vacunació del personal de centres educatius. 
 

• Durant aquest mes de març, el Departament d’Educació està lliurant material de 
protecció als centres educatius (mascaretes reutilitzables, quirúrgiques, FFP2, 
infantils, gel hidroalcohòlic, pantalles facials). 
 

• CCOO hem demanat informació sobre com s’implementarà al Departament la nova 
Ordre VEH/49/2021, d’1 de març, per la qual s’aproven els criteris d’ocupació dels 
immobles d’ús administratiu de la Generalitat de Catalunya. Per ara, només ens 
responen que el primer pas és la crida de “taules i espais nets” que ha fet la 
Direcció de Serveis a tot el personal treballador via correu electrònic, amb la qual 
vol aconseguir deixar espais nets per a una millor neteja i eliminar separacions i 
armaris alts. 
 

• El Servei de Prevenció elaborarà un document amb tota la normativa sobre els 
materials de protecció. Tanmateix, també recopilarà totes les instruccions 
relacionades amb la COVID i un recull de recomanacions que estaran properament 
disponibles a la Intranet del Departament. 
 

• El Departament publicarà a la Intranet les instruccions específiques per a l’accés a 
l’edifici Annex de Via Augusta. 
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