
 

 
Reunió telemàtica amb SGRRH, Director general de la Policia, ...  

18 de març de 2020 
 
➡  Repartiment material  

Ahir dimarts 17, es van repartir 3800 mascaretes. 

Serveis de ASA aeroport i Sala, s'estan lliurant avui. 

També es van distribuir alguns kits sencers (ulleres, mascareta, granotes de protecció sencera, 

diversos guants) 

Les mascaretes resisteixen un torn sencer de treball. 

Les mascaretes  repartides són totes FPP2, i algunes FPP3, les que no ho són pot ser que siguin de 

les donades per altres entitats o comprades per propis agents. 

▶  Estoc material  

Director Gral manifesta que estoc de material a nivell mundial està tancat. Es troba material, però 

molt d'aquest, no ve certificat i per tant, és de dubtosa seguretat.  

Es demana ús racional del material perquè el tema va per llarg i pot ser més complex en els proper 

dies. 

▶  Material ARRO servei RPCentral  

Davant la queixa que encara manca material als efectius Arro que van a Igualada, diuen que 

teòricament el tenen. Que ho miraran..., però també exposen que ha "desaparegut" algunes 

quantitats de material, i demanen responsabilitat. 

➡  Horari 4x2  

Es planteja eliminar l'horari 4x2 donat que no té sentit tenir més efectius si no hi ha material 

suficient. 

De moment, es mantindria a Igualada i rodalies. 

Ara per ara no hi ha previsió de més confinaments. Hem demanat q només treballi el personal 

imprescindible. 

➡  Líquids desinfectants  

De l’empresa que neteja les comissaries ens arribaran líquids clorats per desinfectar el que més es 

toca dels vehicles (canvis de marxa, volant, ...) 

 



 
➡  Situacions per risc de contagi  

En aquests casos el comandament envia a confinament. Es tracta com un permís per deure 

inexcusable per autoritat sanitària. 

Els efectius que se'ls dóna festa a domicili, "refresc" per un futur, quan la situació es normalitzi 

caldrà negociar com ho computen. 

▶  Ús mascaretes 

La Prefectura no ha donat cap Instrucció per no deixar o prohibir l'ús de mascaretes, sí dels Kits 

sencers que queden a criteri del cap de torn. 

➡  Telèfon vigilància salut 

Reconeixen col·lapse del telèfon de vigilància de la salut. Per aquest motiu van obrir ahir el mail 

nou. 

 

IMPORTANT: Es demana ser molt curós i responsable amb la utilització 

del material de protecció. Cal recordar, que és un bé escàs i la situació, va per 

llarg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


