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.- PROVES PCR. 
 
En I'actualitat les mútues d'accident de treball estan integrades funcional i temporalment a la 
Seguretat Social i és per això que estan actuant com a tals fent les proves PCR als treballadors 
del CME. És el Departament de Salut, sempre, qui decideix a qui se li fa la prova PCR. Sanitat 
no té dades específiques de quantes proves i a qui se Ii ha practicat la prova PCR. Les úniques 
dades que tenim del cert al CME són les que recullen a les Oflcines de Suport. En I'actualitat 
s'han fet 2143 proves a Mossos. 1347 encara estan a casa, per Covid-19 i uns 700 per ser 
Persona Especialment Sensible (PES). Hi ha uns 600 Mossos esperant la prova, dels quals 136 
estan diagnosticats i 460 a casa amb contagi sense diagnosticar. 
 
.- PES (Persona Especialment Sensible). 
 
Aproximadament hi ha uns 700. El 80% són homes d'entre 45-54 anys i el 20% dones d'entre 
35-45 anys. La seva reincorporació al servei serà segons les pautes que determini el 
Departament de Sanitat i segons les fases de desescalada. 
 
.-  ADAPTACIONS AL LLOC DECTREBALL. 
 
Ja es va comentar en una anterior reunió que les adaptacions es renoven automàticament fins 
octubre de 2020 i està previst poder fer-ne de noves a partir del juny. El mateix passa amb les 
segones activitats que estan a I'espera i s'intentarà impulsar-les i tramitar-ne de noves a partir 
del juny. Caldrà que es puguin fer les visites quan es requereixi. 
 
.- MATERIAL. 
 
En quant al material EPI

 

 ens tornen a dir que n'hi ha i es reparteix per setmanes i regions. Que 
si en algun servei manca alguna cosa ho posem en coneixement per fer la seva reposició. Que 
ja fa més de tres setmanes que no hi ha material rebut per part de donacions externes. Que tot 
el material rebut de donacions es centralitza i es mira que tingui un certificat d'organisme 
homologat (UNE). 

Per que fa a la compra de mampares

Respecte als 

 s'està fent duent a terme un altre procediment de compra 
i en els propers 15 dies es rebran unes 2000 mampares més. 

aires condicionants

 

 se segueix un pla de neteja de filtres segons un document de 
Salut on preveu la higienització de les climatitzadores i després es farà la substitució dels filtres. 

De cara a I'estiu, a Granollers i Sant Vicenç dels Horts es farà lloguer de màquines 
refredadores noves. 
 
.- NORMATIVA ACTUALlTZADA. 
 
Ahir es va fer I'última modificació al Pla d'actuació de la Prefectura contra el SARS-CoV-2. 
Podeu consultar les actualitzacions a la Intranet corporativa. 
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