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NOTA PREMSA CONJUNTA 10/04/2020 

 

COMUNIQUEN LES SECCIONS SINDICALS DE: 
 
CGT TRANSPORT SANITARI IVEMON AMBULÀNCIES EGARA TARRGONA  
CGT TRANSPORT SANITARI IVEMON AMBULÀNCIES EGARA TERRES DE L’EBRE 
CGT HOSPITAL SANTA TECLA DE TARRAGONA 
CGT HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA 
CGT HOSPITAL SANTA CREU DE JESÚS DE TORTOSA, HOSPITAL SOCIOSANITARI  
CGT HOSPITAL VERGE DE LA CINTA DE TORTOSA  
CGT ATENCIÓ PRIMÀRIA TERRES DE L’EBRE 
CGT HOSPITAL PIUS DE VALLS 
CGT SANT JOAN DE REUS 
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CGT EN PLENA EMERGÈNCIA EXIGINT I ALHORA APORTANT SOLUCIONS 
 
 
Les seccions sindicals volen informar d’alguns dels problemes amb que ens hem trobat durant aquest procés 
d’emergència sanitària, alguns d’ells comuns als diferents centres de treball i d’altres no. I alguns d’ells ja subsanats. 

 
Escassetat de material de protecció “adient” per als professionals 
Hem tingut a personal sanitari atenent pacients amb material que no es considerat legalment un EPI (equip de pro-
tecció individual). 
 
Ús de bates y granotes no impermeables a virus, i no certificades com a equips de protecció individual ni com a 
material sanitari. Algun material que se’ns ha donat per fer la funció de bata eren una mena de bosses amb forma de 
“xubasquero” que et tenies que posar i treure pel cap, amb el conseqüent risc extrem de contagi per contacte amb 
restes de material biològic, a més que no transpiren.  
 
En les granotes hem pogut comprovar en alguns models que els líquids traspassen el teixit, i que per tant no eren 
impermeables. I no se’ns ha informat de quina normativa compleixen. Per precaució en procediments amb generació 
d’esquitxades i/o aerosols ens posem a sobre un davantal de plàstic, i als peus, a falta de peücs, alguns companys ens 
posem  bosses de plàstic amb esparadrap.  
 

   
 
Uns problemes amb la roba de protecció que també s’ha trobat el personal de transport sanitari. 
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Alguns companys, davant la incertesa d’escassetat de material, es van preparar mascaretes casolanes amb material 
del Decathlon i filtres d’aire de vehicles, o es van abastir de material de l’àmbit industrial com ulleres estanques o 
pantalles facials. “Ara ja disposem de pantalles, però les hem de reutilitzar, i moltes d’elles estan fetes tipus “home 
made” amb impressió 3D. No podem funcionar a base de donatius“ 
 

   
 
I mentre això passava, ens preguntàvem perquè al Generalitat no ens enviava material, però en canvi veiem CCAA 
com València i altres on els hi arribaven avions amb material, i ens assabentàvem que les comunitats autònomes dis-
posaven de capacitat de compra i havien rebut diners des del govern central per poder-ho fer. Curiosament un dies 
després sortia la noticia en premsa que a Catalunya es va comprar el material a una empresa catalana per un valor de 
35.000.000 de euros que encara no sabem si ens ha arribat i que ha estat denunciat per un partit polític.  
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Mesures i actuacions que van en contra de la seguretat i salut dels treballadors 

Ens indiquen els protocols i comandaments pràctiques de protecció inviables en matèria de seguretat i higiene, com 
per exemple manipular EPIs contaminats amb material biològic per ser netejats i esterilitzats per reutilitzar, quan es 
tracta de material per a un sol ús. En alguns casos aquesta tasca es fa a la mateixa central d’esterilització o es tracta la 
resta de material quirúrgic. 
 
O als inicis de l’estat d’alarma rebre indicacions de que el personal no utilitzi mascaretes perquè es crea alarma soci-
al. 
 
 

Considerem que derivar pacients amb coronavirus a centres sociosanitaris és una 
temeritat 

Aquestes mesures considerem posen en risc la vida de les persones grans que allí hi resideixen, altament vulnera-
bles a la malaltia, considerant que se’ls hi hauria de promoure el màxim distanciament social i confinament possible 
per minimitzar-ne l’impacte de la pandèmia en aquesta franja d’edat. Es va comunicar aquesta queixa per part de CGT 
via comunicat amb registre d’entrada a l’organisme corresponent. 
 

  
 

Mesures preventives insuficients a les cafeteries hospitalàries 

Durant molt de temps no hem pogut localitzar protocols o criteris uniformes per aquest tipus d’activitat als centres 
sanitaris. Mentre que si l’hem trobat a nivell govern central respecte a locals oberts al públic, indicant que cessaran la 
seva activitat, a excepció dels serveis de restauració a domicili. Una mesura que s’hauria pogut implementar servint 
els àpats a demanda als acompanyants. Mesures que en canvi si han pres alguns centres hospitalaris d’arreu de Cata-
lunya o del país.   
 
De fet en algun territori inclús es van fer trucades a mossos i policia local la setmana del 20/03/2020 per comunicar 
una sèrie d’incidències i donar compliment a les directrius de l’estat d’alarma demanant de tancar la part de les cafe-
teries obertes al públic. Les incidències detectades eren bàsicament les mateixes:   

- Menjar sense protecció en zona pròxima a usuaris. 
- Treballadors del local sense guants.  
- Vitrines de fruita i postres sense cap mena de mesura higiènica. Amb porta abatible i usuaris tocant els pro-

ductes.  
 
 

Gestió incorrecta de residus sanitaris perillosos derivats del COVID-19 

La normativa vigent indica que els residus derivats d’atenció a pacients COVID confirmats o sospitosos, seran tractats 
com a residus del grup III. Aquest residus han de gestionar-se amb contenidor rígids degudament homologats i identi-
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ficats, mai en bosses o capses. Un fet que hem pogut constatar en algun centre i bases d’ambulàncies. Una mesura 
que té un impacte en matèria d’higiene hospitalària a nivell intracentre. 
 

    
 

 
 
Es tracta de residus de les ambulàncies de transport urgent com guants de nitril, mascaretes de diversos tipus (quirúr-
giques i de subministrament d’oxigen), bates, pantalles protectores, llençols d'un sol ús, embenatges, etc. 
 

 
Risc de contaminació creuada entre pacients i/o professionals 

Ineficàcia virucida dels productes de neteja de les ambulàncies 
El transport sanitari ha seguit atenent els pacients amb quimio i les radioteràpies, així com també els pacients de diàli-
sis, tots ells població altament vulnerable al COVID-19, sense que les ambulàncies vagin a base per la seva desinfecció. 
Una desinfecció específica que hauria de portar-se a terme per personal qualificat. Aquest producte no es troba dintre 
dels productes autoritzats con a eficaços del Ministeri de Sanitat per aquest virus.   
 
Feta la consulta al fabricant, aquest reconeix que el producte no és vàlid per al coronavirus. Aquí podeu consultar la 
fitxa de seguretat del producte: http://www.juper.net/Archivos/FichasTecnicas/007024C_002.pdf  

 
 

Incidències en matèria d’higiene hospitalària i de transport sanitari 
Alguns exemples de les queixes que hem rebut: 

- Cadires de rodes recobertes amb llençols que no es canvien entre pacients, segons ens denúncia el personal 
de transport sanitari. 

- Rata panada enmig del terra de planta en plena pandèmia. 

http://www.juper.net/Archivos/FichasTecnicas/007024C_002.pdf
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- Vestuaris amb condicions d’higiene millorables en plena pandèmia. 
 

     
 

 
 
 

Considerem no s’ha protegit degudament des del principi i en plena transmissió 
comunitària i en fase d’alerta el personal sensible/vulnerable 

Una reivindicació “de calaix” que la CGT porta fent de del principi i que ha tingut que portar als tribunals per protegir 
companys amb malalties respiratòries cròniques. Donant-nos la raó. Al personal extremadament sensible/vulnerable a 
la malaltia se li ha d’evitar l’exposició, atès que aquesta no té tractament ni vacuna efectives, i major raó de pes en 
plena pandèmia, on un centre sanitari no és un lloc de treball on es pugui “evitar el risc”. De totes maneres exigirem la 
relació de llocs de treball exempts de risc, que haurien de tenir justificats per les adequacions que han estat fent. Si no 
han garantit aquesta exempció del risc, han posat en greu risc als nostres companys i companyes. 
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Les treballadores que tenien adaptacions de jornada per cura d'un major, menor o 
disminuït físic/psíquic, els hi han tret aquestes adaptacions 

Qui no té amb qui deixar-los a càrrec... es cuiden sols senyors gestors i/o polítics? 
 
 

Actituds i iniciatives empresarials que es poden interpretar com una mofa de mal 
gust 

Mentre ens envien material de protecció no adient o desinfectants no virucides... “i com no podem arribar a vosaltres 
directament per fer-vos servir la nostra energia” ens envien VITAMINA. Ja sabem que esteu a casa ben confinats 
mentre a nosaltres ens feu anar a camp de batalla com aniria un bomber sense roba ignífuga o mànega. Moltes 
gràcies per la iniciativa. Demencial i de mal gust. 
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Denunciem la contractació de personal per exercir sense la titulació 
S’està contractant personal per exercir sense titulació, tenint companys a la borsa i a l’atur. Joves sens titulació ni 
experiència per atendre una crisis sanitària amb pacients complexos. Quina categoria laboral tenen els contractes? 
Quina mena d’assegurança els cobreix? Els protegeix degudament l’empresa? 
 

 
Denunciem que s’ha deixat d’aplicar la guia que parla de les mesures de seguretat 
enfront agents biològics perillosos altament transmissibles 
Ens referim a la “Guia d’actuació per a la prevenció de riscos laborals davant d’agents biològics perillosos altament 
transmissibles en centres sanitaris” de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
Secretaria de Treball, Afers Socials i Famílies Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball Institut 
Català de Seguretat i Salut Laboral. 

 
A inicis de l’emergència sembla ser que els protocols del Catsalut si donaven compliment a les indicacions de la guia, 
però a mesura que la situació empitjorava i quedava palesa la insuficiència de material a la nostra CCAA i altres terri-
toris per endarreriment d’arribada del material adient, els requisits sembla s’adaptaven no a lo necessari sinó a lo 
disponible, amb el greuge que als protocols “que ens canviaven cada dia” ni tant sols es feia esmena de la raó per la 
qual es reduïen els requisits. 
 
 

Denunciem que les mascaretes quirúrgiques no son un equip de protecció  
Així ens ho ha reconegut una recent inspecció de treball, així ho reflexa l’evidència tècnica existent, i així ho reflexa el 
propi Ministeri en els documents del COVID-19. Però, el Ministeri, o el European Center for Disease Control a 
diferència dels protocols de les nostres empreses, reconeixen que son l’alternativa “B” a una situació d’escassetat de 
del material idoni. Perquè no ens expliquen que aquesta és la raó de fons?  
 
Una situació per cert que a dia d’avui tenim evidència i constància és així per una mala gestió, ja que es pot importar 
tot el material de protecció que sigui necessari com ho estan fent algunes CCAA veïnes, i d’altres països.  
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Hospitalització en zona de risc greu o inminent per problemes estructurals de 
l’edifici 
 
Han habilitat una zona de l'hospital que va ser tancada perquè es van produir despreniments i va cedir el terra. Vam 
sol·licitar informe d'actuació, però no tenim resposta i hi ha pacients en aquest edifici. 
 
 
 
 

 
 
 

I... ens diuen herois. No som herois, som víctimes d’aquesta i moltes més cadenes 
de despropòsits dels qui gestionen la nostra sanitat i el nostre país.  
 
Estem defensant als nostres companys, estem fent donatius de material sanitari i 
farem tot el que faci falta per fer valer la dignitat que tots ens mereixem. No som 
xifres, no som diners, som persones. I no volem que ni els nostres diners ni el nos-
tre futur, estigui més en mans de gent que està demostrant i ha demostrat en de-
claracions i fets coses molt greus. Si, la mateixa gent que ha degradat el sistema 
sanitari a canvi d’un sou que li paguem entre tots. Un sistema sanitari que van for-
jar els nostres avis. Uns avis que es mereixien alguna cosa millor per part de la 
nostra societat que el que estem veient: HUMANITAT, COMPETÈNCIA, VALORS I 
SENY. Per a ells i per a tots nosaltres.  
 
 


