CORONAVIRUS- CAT informa:
Fa pocs minuts hem mantingut una reunió virtual amb la cap de personal, s’han tractat les principals queixes que ens heu
anat comentant:
Manca de material: tenen 5000 mascaretes al magatzem que es repartiran seguint els criteris de major perillositat, entre
avui i demà arribaran 2880 mascaretes més. Gel desinfectant, aquesta setmana rebran 2000 ampolles, i preveuen que
la setmana que ve n’arribin 2000 més.
Hem demanat que només s’augmenti el nombre de mossos treballant segons les necessitats, en algunes de les
destinacions on estan treballant amb el 4X2 (Igualada i ABP dels voltants) tenen efectius sobrants, i considerem que no
és el moment de tenir més gent de la imprescindible. Per tant, amb el mateix criteri, també es poden quedar a casa
aquells agents de serveis que no són imprescindibles, hem al·legat que seran un retén per quan l’alarma perduri, poder
fer un relleu amb personal descansat.
Treballar amb el mateix binomi: hi ha molts destins que ho estan fent, però no ho han protocol·litzat perquè ho veuen
complicat, de moment el que sí intenten és mantenir els escamots.
Sospites de positius entre companys o per haver estat en contacte amb una persona positiva: cal elevar el cas al superior
jeràrquic per tal que aquest faci les consultes necessàries al departament de prevenció i riscos laborals, i siguin els
responsables d’aquest departament els que decideixin qui deixa de treballar, a qui es confina, a quin metge cal anar, etc.
Assistència a judicis: la major part de l’activitat judicial ha quedat suspesa, però les administratives que havien de fer les
comunicacions no estan treballant, per tant, recomanen als efectius que estiguin citats mentre durin les restriccions, que
es posin en contacte amb els jutjats per saber si cal anar-hi o no.
A nivell operatiu hem demanat: un catàleg de les denúncies que s’agafaran (per minimitzar al màxim el risc que corren
recollint denúncies que no són urgents), garantir la distancia de seguretat entre companys als vestidors, a les Sales de
telecomunicacions i en general en tots aquells àmbits on sigui possible.
També hem remarcat la necessitat, ara més que mai, de ser flexibles i amatents a les circumstàncies personals dels agents
per temes familiars (relleus per atendre als fills), excusar els agents de segona activitat que per la seva malaltia es pugui
considerar col·lectiu de risc, per indisposicions (que ara ens obligarien a anar a buscar la baixa, però que no és el moment
de col·lapsar el sistema sanitari), etc.
Mesures de neteja i higiene a les dependències policials: s’augmenten, especialment les neteges de superfícies de taules,
teclats d’ordinadors, etc. La voluntat és no haver de tancar cap centre de treball. Per tant, quan hi ha certesa o sospita
fonamentada d’un positiu, es procedeix a desinfectar la seva zona de treball.
Salut i sort a tothom.

Recordeu: tots els delegats del CAT seguim treballant, recollint les vostres queixes i
canalitzant-les. Utilitzem els telèfons mòbils!!!

Catalunya a 16 de març de2020

