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Benvolguda, 

 

Ja fa uns dies us vam adreçar una carta en la qual us manifestàvem i reconeixien la 

situació límit que estem vivint i l’esforç que estan fent totes i tots els treballadors de la 

sanitat, cadascun des del seu lloc de treball, hospitalària, primària, sociosanitaris, salut 

mental, transport sanitari, emergències mèdiques, residències de gent gran, residències 

de persones amb trastorns psíquics,  etc. 

 

Reclamaven llavors i continuem fent-ho ara la necessitat que a cada empresa i a cada 

centre de treball es dotés al personal dels EPI’s necessaris per poder prestar els seus 

serveis adequadament, donat que era evident que la manca de materials posava en risc 

la seva salut i la de les persones que amb ells hi conviuen de manera directa i/o indirecta. 

 

Érem i som conscients que ens trobem en una situació d’emergència sanitària motivada 

per la pandèmia creada pel covid-19, i que tots els esforços s’han de posar al servei dels 

ciutadans tant dels que estan malalts com de la població sana que també s’ha de 

preservar. En aquest sentit vam posar a disposició del Departament els nostres delegats 

i delegades arreu de Catalunya en la mesura que fossin necessaris, entenen que tots 

teníem una fita comuna, fer front a la Covid-19. 

 

Us oferíem la nostra col·laboració i les nostres aportacions tenien l’objectiu de vetllar per 

la seguretat i salut de totes i tots els treballadors, malgrat tot no hem tingut resposta. 

 

Des d’aquella primera comunicació a actualment hem constatat que aquesta crisi està 

afectant  la salut física i psíquica de moltes treballadores i treballadors, que han d’afegir 

a la sobrecàrrega assistencial el neguit de pensar que s’estan sobreexposant a la 

possibilitat de contagi perquè no poden comptar amb les mesures de seguretat 

necessàries. 

 

Hem vist com s’anaven publicant protocols que rebaixaven el llindar de protecció i, 

alhora, com s’elevava el nombre de treballadors infectats de la  COVID-19 per causa de 

la manca de proveïment d’equips de protecció individual (EPI), situació que pateixen 

tant els centres hospitalaris com els centres d’atenció primària,  sociosanitaris, salut 

mental, transport sanitari, emergències mèdiques, residències, etc.. continuen mancant 

mascaretes sanitàries, equips de protecció, ulleres, guants, gels desinfectants, neteja 

adequada. 
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Ja us dèiem en la nostra comunicació anterior que sabem que  els treballadors 

assistencials assumeixen un risc que comporta l’exercici de la seva professió, però en 

cap cas han de ser sobreexposats al virus, convertint un risc ètic en un risc per la seva 

vida, en aquest sentit el mateix Ministeri de Sanitat en relació amb la necessitat de 

protecció de les persones treballadores amb risc d’exposició a la Covid-19 assenyala: 

 

a) El coronavirus Covid-19 és un virus desconocido anteriormente en la patología 

humana. 

b) Las medidas de aislamiento, en los casos investigados, constituyen la primera 

barrera de protección tanto la persona trabajadora afectada como de las 

restantes susceptibles de contacto con la/el paciente. 

 

i és per això que  novament exigim que se’ls doti dels EPI’s necessaris i que són 

obligatoris legalment. 

 

Tots, govern, empreses, sindicats, tenim l’obligació de vetllar pels nostres treballadors  i 

vostès mes que ningú tenen l’obligació de garantir al conjunt de professionals de la 

sanitat que es preserva la seva salut dotant-los dels EPIs necessaris, sense que podem 

admetre ni sigui admissible la sensació d’improvisació  que ens trobem. 

 

Veiem amb estupor com són els mateixos treballadors els que amb el seu enginy es 

dotem d’elements d’autoprotecció, o bé com alguns ciutadans amb bona voluntat els hi 

subministren mascaretes i/o altres estris. 

 

Però també som conscients que la manca de material adequat mascaretes quirúrgiques, 

FFP2, FFP3, ulleres, bates, polaines, test de PCR etc. afavoreix que no es pugui 

controlar la possibilitat de contagi entre uns professionals que són essencials en aquests 

moments. 

 

Avui, tenim constància que en alguns àmbits s’han donat protocols/instruccions per 

indicar com actuar en el cas que la persona atesa sigui d’edat avançada, inclòs un 

argumentari a utilitzar amb les famílies en el cas de no atendre persones que, per un 

criteri economicista han de restar a casa seva sense atenció mèdica o inclús amb 

sedació per posar fi a la seva vida. Aquesta decisió no la pot prendre mai un professional 

sense conculcar el codi deontològic i molt menys s’ha de carregar sobre les consciències 

dels professionals la decisió de qui pot viure i qui no, màxim si tenim en compte que 

estem en una situació que podia haver estat prevista i de la que teníem bastants 

indicadors de la seva gravetat. 
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Per tot, el Sindicat UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS exigeix a la Conselleria de 

Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat i a les empreses del seu àmbit, tant 

públiques com privades, patronals socials, etc, que de manera immediata se’ns informi 

de les mesures que estan prenent per assegurar la salut dels treballadors i que se’ls doti 

dels EPI’s adequats per desenvolupar la seva feina en condicions i respectant les  

mesures de seguretat.  

 

Volem deixar clar que superarem aquesta crisi, amb l’entusiasme i l’esforç basat en la 

voluntarietat no en la seguretat, ni retributiva ni de contractació, de tots els nostres 

professionals, però que després, quan la COVID-19 estigui vençuda, serà el moment de 

recordar l’esforç dels nostres treballadors i no repetir mai més els errors que s’han 

comès, lluitant contra els baixos salaris, la precarietat i les condicions de treball 

precàries.  

 

Per tot, 

 

Demano que es prenguin totes les mesures encaminades a garantir l’especial protecció 

del conjunt de professionals del seu àmbit d’actuació, residències, llars, etc, i ens posem  

a la vostra total disponibilitat i col·laboració per treballar-hi conjuntament. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

Encarna Fernández Martínez 

Secretària General 

FeSP-UGT de Catalunya 

Barcelona, 25 de març de 2020 


