31 de març
Circular informativa

REUNIÓ DEL COMITÈ DE SALUT: COVID-19

En referència a la la situació generada per la problemàtica del COVID 19 els diferents sindicats vam
generar un document conjunt on expressàvem les inquietuds i algunes consultes realitzades pels i les
agents del CAR. L’objectiu era cercar la millora del servei i la col·laboració amb la Direcció General així
com l’aclariment de dubtes que tenen els agents.
Us informem del més rellevant tot i que moltes coses no es van concretar com caldria donada
l’estudiada ambigüitat en les respostes que vam rebre.
SITUACIÓ DELS CAB

En relació a la falta de supervisió dels CAB, amb el nou horari establert per ells a la instrucció 4/2020,
del compliment de les normes de neteja i seguretat establertes ens responen que el compliment de
les mesures és responsabilitat dels mateixos agents. Evidentment estan obviant que són els CAB els
qui han de vetllar perquè els agents siguem responsables sobretot en aquest moment en que la falta
de rigor pot arribar a ser cabdal per evitarnos el contagi. En relació a la possibilitat que els CAB
puguin completar alguna patrulla en cas de necessitat se’ns diu que s’anirà adequant segons
l’evolució de la situació… Els CAB també són agents i en aquests moments que ens hem de dedicar
exclusivament a evitar l’expansió del covid-19 considerem que també haurien de patrullar com
qualsevol.
SITUACIÓ DE LA PLANTILLA

Es demana informació sobre l’estat actual de la plantilla del CAR, amb números absoluts: agents
actius, agents confinats per possible COVID19 o aquells casos que s’hagi confirmat el positiu,
existents o futurs. L’Aministració es nega en rotund a donar aquestes dades dient que segueixen les
instruccions de Salut Pública argumentant que al no ser una malaltia laboral no cal donar aquestes
dades. És curiós que altres col·lectius com ara ME sí que disposin d’aquestes dades, deu ser que a
nosaltres se’ns deu aplicar una legalitat a la carta... Evidentment se’ns estan amagant dades que són
vitals per prendre les mesures necessàries per vetllar per la salut del col·lectiu, és vergonyós!.
FLEXIBILITAT HORÀRIA

En relació als mecanismes excepcionals de flexibilitat horària contemplats a les instruccions 3/2020 i
4/202, la forma de la seva recuperació i la situació concreta de les persones de risc ens comuniquen
que donaran totes les facilitats de recuperacions de manera que permetin al màxim la conciliació
familiar, tenint en compte però la carga de treball. Les persones de risc que hagin de romandre a
casa no caldrà que retornin hores ja que es consideren deures inexcusables.
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MAJORS DE 60

Es sol·licita la inclusió dels majors de 60 anys com a grup de risc (supòsit del punt 2.1 de la instrucció
3/2020) donat que així estan considerat per l’Estat des del 26 de març. Ens confirmen que això
vindrà recollit a la instrucció d’avui 31/03 i que a partir de llavors les persones majors de 60 anys
passen a ser persones de risc i, amb caràcter voluntari podran fer torn de disponibilitat al seu
domicili. No ho consideren deures inexcusables argumentant que es tracta de persones sanes i que,
en cas de necessitat, podrien treballar.
DESINFECCIÓ D’EPIS I BASES

Des de la part social evidenciem que els EPIS no estan descontaminats i que s’hauria de buscar la
manera de fer-ho. Caldria que es busquessin fórmules que garantissin aquesta neteja o si més no
l’aïllament dins de bosses al maleter del vehicle. També es demana un llistat del material mínim
imprescindible ja que número d’EPIS és massa gran per portar-ho tot. També proposem un seguit de
recomanacions, basades en experts, sobre la neteja de bases, vehicles i material...i establiment de
zones brutes. Es demana una concreció en forma de recomanacions o instruccions per a garantir la
seguretat de tots/es. L’Administració diu que necessita temps per estudiar les recomanacions
proposades sobre la neteja i desinfecció de vehicles (es buscaran formes per a netejar-los de forma
habitual), EPIS i roba... i en el cas de les zones brutes manifesta la seva impossibilitat, de moment.
ZONES DE CONFINAMENT

Es proposa la valoració de la càrrega de treball actual en la zona de confinament i comarques del
voltant, actualment encara es troben sota les instruccions de la 4/2020, perquè creiem que està
sobredimensionat el nombre d’agents necessaris. Ens comuniquen que s’està estudiant
periòdicament la càrrega de treball, i en funció del seu augment o disminució es regularà el
personal necessari per a la realització d’aquestes tasques i, així que sigui possible, baixar el nombre
d’efectius o aplicar la instrucció 5/2020.
QUÈ FER EN CAS DE TENIR SÍMPTOMES?

Hem de seguir les instruccions que s’han donat des del Departament de Salut i el Pla de
contingència del DAAM. És a dir primer comunicar-ho a Salut Pública ve sigui per telèfon al 061 o al
CAP que tinguem assignat. Seguir estrictament les pautes que ens indiquin (confinament domiciliari,
distància de seguretat amb la familia…), després avisar al CAB i explicar-li les pautes que ens hagin
donat en relació als companys de treball.
Només es posaran en quarentena els companys de feina en cas de confirmació per prova realitzada
(actualment encara no existeix aquesta possibilitat…) o sospita de simptomatologia si així ho
estableix Salut Pública. Però el Departament està incomplint aquests criteris!!, en els casos que
coneixem de companys amb símptomes no s’estan confinant els companys escudant-se en què com
estem aplicant les mesures higièniques personals (i donant per fet que som infalibles i ho fem a la
perfecció) estan segurs que cap company s’ha pogut contagiar i tots estan perfectament sans… per
tant el propi Departament està incomplint el Pla de Contingència del DARP de 18703/2020!!.
Salut, ara més que mai!
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