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NOVA  SITUACIÓ  TESTS  DE  DETECCIÓ  DEL COVID-19  AL  CME 
 

L'intendent de la prefectura que ha assistit a la reunió, ha informat que dels 120 tests diaris que s'estaven fent a 

diversos centres de treball, ara, havent d'anar als domicilis particulars se'n podran fer només uns 15-20.  Aquest 

canvi de criteri ve donat arran de les ordres d’ un jutge del TSJC fruït de la demanda d’un sindicat. 

 

Els sindicats hem lamentat aquesta mesura i hem demanat que qui ho vulgui, de manera voluntària, es pugui 

desplaçar a un dels punts habilitats per fer les proves, ho pugui fer, sempre que el jutge ho autoritzi.  
 

La 3Sindical seguim amb el criteri de fer els tests a tothom dels membres del CME, però, a aquest ritme, 

serà inviable!. També hem peticionat (com vam fer ahir per escrit) que sigui la mútua Asepeyo o personal 

sanitari qui realitzin  les extraccions per portar al laboratori. Els efectius de la Policia Científica han fet una 

supervisió exemplar, però no són ells en qui ha de recaure aquesta tasca. Segons alguns tècnics sanitaris, si la 

mostra no s’extrau correctament, es poden donar falsos negatius.   

 

La Prefectura ens assegura que els agents de la DPC que supervisen les extraccions, de les mostres per fer els 

test PCR, són voluntaris. Si han d’anar al domicili, els agents de la DPC van perfectament equipats amb els seus 

EPI (ulleres, mascaretes, granota de partícules i peücs), això fa que molts agents afectats es mostrin contraris a 

tal praxis. És massa espectacular i molts agents intenten ser discrets sobre la seva professió i risc, i més amb els 

últims episodis de convivència que s’estan produint en algunes comunitats de veïns arran del Covid-19. 

Ens cal calibrar quins són els interessos generals i quins els particulars, per mesurar que podem exigir i que no.  

 

En relació al tracte horari, ens han exposat el següent: 

 Tothom que després de la “quarantena” ja està de nou treballant per què no té baixa mèdica, s’entén que ha 

de seguir treballant, les autoritats sanitàries així ho han determinat, malgrat no els hi hagin fet una prova 

diagnòstica.  

 Els qui segueixen en quarantena i sense baixa mèdica, atenent a l’últim manament judicial no es 

podran incorporar al servei donada la impossibilitat de planificar-los treball. Per tant, totes les hores 

no treballades passarien a la bossa de romanent, augmentant aquesta. Aquest és el criteri manifestat 

per la cap de recursos humans. Evidentment, HI ESTEM TOTALMENT EN CONTRA!!! 

 

Si sou  dels afectats per l’augment de les hores de romanent per la quarantena, poseu-vos en contacte amb 

el vostre sindicat per tal d’ assessorar-vos i reclamar que això no sigui així. Nosaltres entenem que 

seguiria essent un permís de deure inexcusable, no oblidem que ha estat un jutge qui així ho ha 

determinat. 

 

QUE  NINGÚ S’ENGANYI, GRÀCIES ALS JUTGES, LA DGP HA HAGUT DE CONTRACTAR 

TESTS  DE  DETECCIÓ PER  LA  PGME, ARA  CAL  MATITZAR  COM  ELS  FEM I 

PRIORITZEM, NO HAURIEM ARRIBAT A AQUESTES RESOLUCIONS JUDICIALS SI EL 

DEPARTAMENT  ENS  HAGUÉS  ESCOLTAT  I  FET CAS  DES  DEL  PRIMER  MOMENT!!! 

 

Ara estàvem portant un bon ritme de proves, havent inclús deslocalitzat la realització a nivell regional. 

Lamentem que amb aquesta nova decisió, infinitat de moss@s es vegin afectats/des i no puguin realitzar 

amb els temps esperats aquestes proves. 


