MESURES PREVENTIVES SARS-COV-2
-Controls d'alcoholèmiaEn cap cas volem ser alarmistes, però tampoc volem jugar amb la salut dels nostres
companys/es. En data 9 de març de 2020 el Departament d'Interior va publicar una
instrucció de mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció
pel SARS-2CoV-2 per a diferents col·lectius del Departament d'Interior, entre aquests, el
Cos de Mossos d'Esquadra, però nomes en situacions concretes de caire organitzatiu, en
cap cas fa esment als mossos i les mosses que duen a terme la seva tasca laboral al
carrer.
Per aquest motiu hem adreçat escrit al Director general de la Policia. La millor eina és
la prevenció, la justificació ja la trobem en d’altres regions de la península, on els seus
mandataris ja han pres algunes mesures per a la protecció dels seus agents de policia.
Donat que NO és previsible una vacuna a curt termini i davant l'eventual aparició de
nous casos de SARS-CoV-2 al nostre país, totes les possibles portes d'entrada han d'estar
preparades i una d'aquestes portes són les carreteres i el flux de ciutadans de qualsevol
part del món per elles.
Motiu pel qual hem demanat que es desplanifiquin temporalment els controls
d’alcoholèmia i drogues de caràcter aleatori per la seva àmplia manipulació de filtres,
alcoholímetres i test de drogues així com l’obligada proximitat amb la persona que ha
de realitzar la prova a fi i efecte de reduir l'exposició i possibilitat de contagi, ja què no
disposem d'un contenidor adequat per a emmagatzemar els filtres i que la presa de
mostres biològiques i la realització de proves d’alcoholèmia es realitzen a una distància
inferior a un metre i quan aquesta es realitza, l'aire de la persona que fa la prova, va a
les mans de l’agent.
Evidentment s’hauran de realitzar els controls quan trobem qualsevol dels indicis que
facin sospitar de l’existència de conducció sota els efectes, així com en accidents i/o
infraccions amb indicis.
També hem sol·licitat que es doti a cada vehicle de líquid desinfectant, mascaretes i
ulleres per tal de poder realitzar, si escau, les proves amb un mínim de seguretat.

