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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
BOMBERS 

 
Aquest passat 18 de gener s’ha celebrat sessió extraordinària del CSS, i us resumim els principals temes 
tractats. 

 

Augment de casos Covid i actuacions que es duen a terme. 
 
Al ser un tema més sanitari que pròpiament de Salut Laboral, i tenint en compte que sembla que en breu 
arribarem a un pic de contagis de la variant, la millor alternativa sota control és una immunitat natural i de 
grup. Davant d’això, el Departament no té previst el fer/dotar de tests d’antígens als Parcs. Es cenyeixen a 
les directrius del Departament de Salut, tenint en compte que som col·lectiu essencial presencial.  
 
També deneguen la petició d’actualitzacions del PAGI i accés i telèfon directe del GEM. 

 

 
Compra de material als especialistes. Compra EPIs 
 
 CCOO tornem a insistir que prèviament s'ha de fer l'avaluació de riscos. Aquesta ha de determinar els 
riscos als que estem exposats i les característiques que hauran de complir els EPIs. Portem molt retard i 
CCOO interpel·lem al Departament sobre amb quins criteris es compra roba tèrmica sense marcatge EN si 
no tenien avaluació de riscos laborals (ARL). El responsable ens ha contestat que reconeix la necessitat i 
que esperaven s'anessin fent les avaluacions etc. En coherència, CCOO no validem, com ens demana el 
Departament, les peces de vestuari, si no hi ha avaluació de riscos prèvia. Vulnera la llei i no podem validar 
sense criteri, fet del qual se’n poden derivar conseqüències que no podem assumir.  
 
CCOO demanem que, davant l’augment de dones bomberes, cal tenir en compte la morfologia, tallatges etc. 
pel seu vestuari. Malgrat estar d’acord, sembla que no ho tenien previst. Insistirem. 
 
Sobre la compra dels fire shelters: S'han comprat per a substituir les altres sense que ningú se'n 
responsabilitzi. I sembla ser que donen problemes de portabilitat. Ens diuen que són petites i que ja estan 
comprades. Hem preguntat per l’avaluació de riscos, i que es valori la necessitat d'un EPI nivell 3 per salvar 
vides. La seva utilitat: sabem que és un últim recurs i CCOO creiem que hauria d'anar acompanyat d'una 
formació específica. Aportem alguns exemples de la seva inutilitat, es reporten molts morts als EEUU per ús 
d'aquest material. I la falsa sensació que pot donar un EPI que difícilment et salvarà la vida. És un tema a 
valorar. Com sempre: avaluació de riscos i molta formació 
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