
 

Camp-redó, 4 d’abril de 2020. 

Des de la CGT Terres de l’Ebre, i en concret des de la secció sindical               
d’ambulàncies de l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara SL volem informar que          
hem posat denúncia a Inspecció de Treball per posar en risc la salut de les               
persones treballadores i dels pacients amb l’assessorament del gabinet jurídic          
MPG Advocats Laboralistes. 

Un dels punts més greus és la utilització del producte que es fa servir per a                
desinfectar les ambulàncies, i que no està autoritzat com a viricida del            
coronavirus. Hem fet la comparativa d’aquest producte amb els productes          
homologats pel Ministerio de sanidad, i aquest no forma part dels 40 productes             
viricides autoritzats per a aquesta pandèmia a Espanya. Per això, des de la             
CGT de les Terres de l’Ebre, ens hem posat en contacte amb l’empresa que el               
fabrica, i la mateixa empresa ens ha corroborat que el producte no està             
autoritzat com a viricida del SARS-CoV- 2 o coronavirus. 

Ara ens trobem amb la difícil situació d’haver de ponderar entre que farà menys              
mal a la societat, paralitzar l’activitat de les ambulàncies i disminuir un servei             
essencial per a les persones, o seguir mantenint el funcionament de l’activitat            
normal de les ambulàncies posant en risc les vides de les persones que             
treballen i dels pacients que traslladem (i dels que ja hem traslladat i per tant,               
es necessitarà iniciar un possible protocol amb aquestes persones),         
convertint-los en un vector de transmissió del coronavirus i exposant a un            
possible contagi  a la població ebrenca, tarragonina i Lleidatana.  

 

Imatges del producte a diferents ambulàncies del territori 
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Aquesta situació de pandèmia, on la desinfecció és essencial per evitar la            
transmissió del SARS-CoV-2 entre la població, l’empresa Ivemon Ambulàncies         
Egara està utilitzant com a desinfectant de les ambulàncies és l’Incidint Extra            
N de la casa Ecolab. Fitxa tècnica del producte utilitzat per desinfectar les             
ambulàncies:  
http://www.juper.net/Archivos/FichasTecnicas/007024C_002.pdf 

 

Aquest producte per desinfectar, i     
segons la seva fitxa, no es pot       
polvoritzar, sinó que s’ha d’escampar     
amb un drap, però per contra,      
l’empresa entrega el producte amb     
un polvoritzador. 

 

Els temps d’exposició del producte,     
tot i no estar autoritzat, varia entre els        
diferents patògens, però mai es     
compleixen, ja que tan aviat s’acaba      
de desinfectar, l’ambulància ja està     
operativa. I hi ha casos que      
necessiten fins a 4 hores d’exposició      
al producte. 

Volem deixar de manifest, que en cap moment els treballadors i treballadores            
d’aquesta empresa han rebut cap classe de formació presencial sobre com           
realitzar la desinfecció del vehicle ni com gestionar els residus generats. La            
pregunta és: Són els tècnics els responsables de desinfectar els vehicles? O és             
responsabilitat de l’empresa contractar personal qualificat per a realitzar         
aquesta labor tal com diu la sentència del tribunal de Cantàbria de gener de              
2020? 

També s’ha denunciat la mala qualitat d’alguns EPIS que l’empresa ha           
proporcionat als treballadors i treballadores per fer front a aquesta pandèmia,           
aprofitant-se la bona voluntat de les donacions que han fet persones i            
empreses. Les ambulàncies que donen servei al CatSalut donen servei amb           
donacions de material no sanitari i no homologat perquè els tècnics traslladin            
pacients amb el virus SARS-CoV-2 o amb sospita de tenir-lo. Per fer això,             
l’empresa ha posat com a excusa que estem vivint temps d’excepcionalitat i            
que, per tant, tot val. Aquest fet està posant en risc la salut dels treballadors i                
treballadores, al mateix temps que els està convertint en un vector de            
transmissió, tant per als usuaris com per als seus familiars. 
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EPIS no reglamentaris entregats per l’empresa 

   

   
 
Tanmateix, Ambulàncies Egara tampoc ha proporcionat a cap dels seus          
treballadors una formació presencial mínima i adequada del protocol d’actuació          
enfront un pacient amb sospita del virus COVID-19. És més, els pocs correus             
que reben els seus treballadors, contradiuen els protocols establerts pel SEM. 
 

 

Exemple: En el requadre inferior     
esquerre, es pot observar com el SEM       
protocol·litza l’actuació davant un pacient     
amb simptomatologia respiratòria i febre.     
I, a la dreta, es veu com Ivemon        
Ambulàncies Egara contradiu i    
l’interpreta a la seva manera, indicant i       
confonent al treballador. Es pot observar,      
entre altres coses, com autoritza la      
manipulació de la via aèria de pacients       
amb possible COVID-19 fent ús d’Ambú i       
aspirador de secrecions. Indicant que     
s’ha d’utilitzar la BATA i la MASCARETA       
FFP3 com a EPI COMPLET. 

 

Això demostra un total i absolut desconeixement sobre que vol dir prevenir i             
protegir la salut de les treballadores i treballadors. És pèssim, lamentable, i            
un risc, que estiguin gestionant aquest servei públic i essencial. 

Els treballadors, a hores d’ara, encara no han fet cap formació presencial de             
com posar-se, treure’s i utilitzar els equips de protecció individual (EPIS) de            
forma adequada i segura, tal com indica el protocol de l’Institut Català de la              
Salut. Arribats a aquests punts, les preguntes són:  
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Els tècnics poden assistir a aquests pacients sense rebre una formació           
presencial mínima?  
Com garanteix Ivemon Ambulàncies Egara la salut dels seus treballadors          
amb aquesta deplorable gestió?  
Seguirà el CatSalut i el SEM deixant que aquesta empresa continuï           
gestionant un servei públic essencial, o farà com fins ara, mirar cap a una              
altra banda? 

Un altre exemple és el nou procediment davant una Aturada Cardiorespiratòria           
(ACR). Les unitats de Suport Vital Bàsic (USVB) estan equipades amb           
desfibril·ladors semiautomàtics per tal de dur una Reanimació Cardiopulmonar         
de qualitat a l’espera d’una l’ambulància medicalitzada. Doncs bé, Ivemon          
ambulàncies Egara a hores d’ara encara no ha comunicat als seus treballadors            
que el Consell Català de Ressuscitació ha canviat temporalment les indicacions           
de la Reanimació Cardiopulmonar (RCP) amb DEA davant l’ACR per a la            
protecció dels professionals. Citem textualment: 

Com a l’entorn extrahospitalari hem de considerar que qualsevol pacient          
pot estar infectat pel COVID-19, davant un pacient en aturada cardíaca,           
un dels membres de l’equip, equipat amb l’equip de protecció individual           
(EPI) bàsic (ulleres, mascareta, guants i bata) inicia compressions         
toràciques contínues mentre l’altre (igualment equipat) aplica el DEA. No          
realitzis ventilacions amb baló ressuscitador i mascareta ns l’arribada         
d’una unitat de Suport Vital Avançat. Si l’equip coneix prèviament a la            
seva arribada que el pacient es troba en aturada cardíaca, sempre que            
sigui possible, un membre de l’equip es col·locarà l’EPI durant el trajecte. 
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