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Director Servei Català de la Salut

Benvolgut,
Els professionals sanitaris s’estan enfrontant a una situació que ja es insostenible,desenvolupant les seves tasques sense comptar amb les mesures adients per la seva seguretatfísica i psíquica, sense els equips de protecció adequats: mascaretes, ulleres, batesimpermeables, guants, etc..  
Son incomptables  les queixes que rebem per part de las persones treballadores que es trobena primera línia, dona igual l’àmbit on presten els seus serveis, primària, hospitalària,sociosanitaris, emergències mèdiques, transport sanitari, residències, etc.... i es evident que lamanca de EPIs es el  motiu de l’alta taxa de contagi entre personal sanitari que,malauradament, és la mes alta de l’estat espanyol.
Aquesta  situació ha estat denunciada pel nostre sindicat en diferents escrits adreçats tant a laConselleria de Salut, com a vostè mateix i el continuarem fent tantes vegades com siguinnecessàries, donat que no s’està protegint al conjunt de professionals de la sanitat,  provocantque passin a ser vector de disseminació de la malaltia, amb les conseqüències físiques ipsíquiques que això comporta no tant sols per ells sinó per les seves famílies. S’ha d’afegirtambé que s’incompleix la recomanació de la OMS en matèria de realització de la prova PCRi/o test de Covid-19, especialment respecte de personal sanitari.
No oblideu que aquest professionals també tenen família a la que posen en risc per una mancade gestió adequada per part de les autoritats competents, situació que no quedarà en l’oblit deningú i de la que s’haurà de respondre on sigui necessari.
Cada dia es publiquen les dades de persones que han donat positiu en el test de Covid-19 i escomunica el nombre global de professionals afectats, però es tracta de dades insuficients, elnostre sindicat demana que se’ns faciliti a la major brevetat:

Número de professionals afectats en els diferents àmbits d’actuació  (primària,1. hospitalària, salut mental, sociosanitari), per categories i/o grup professional.Número de professionals en quarantena en els diferents àmbits d’actuació (primària,2. hospitalària, salut mental, sociosanitari), per categories i/o grup professional.Número de professionals als que se’ls ha fet el test Covid-19, per categories i/o grup3.
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professional.

Es imprescindible poder tenir un registre de les dades que demanem, on quedi constància delnumero de professionals contagiats, els que estan en quarantena i en actiu, així com el numerode tests efectuats, desglossant la informació per línies d’activitat, empreses i centres de treball.

Atentament,

Barcelona 28.03.2020


