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Honorable Sra. Alba Vergés i Bosch
Consellera Salut

Benvolguda,
La Unió General de Treballadors, com a Sindicat de classe i conscient de la situació
límit que estem vivint vol fer palès l’esforç que estan fent totes i tots els treballadors de
la sanitat, cadascun des del seu lloc de treball, per fer front a aquesta crisi, respectant
en tot moment les instruccions de les autoritats al respecte, alhora que garanteixen les
cures necessàries als ciutadans.
Malgrat tot, cal tenir en compte que aquesta crisi afecta a la salut de moltes
treballadores i treballadors, que continuen al seu lloc de treball sense comptar amb les
mesures necessàries.
En aquest aspecte hem de tenir molt present que és obligació de les empreses dotar al
treballador dels EPI’s necessaris per poder prestar els seus serveis adequadament, la
manca actual de materials està posant en risc la seva salut i la dels que amb ells hi
conviuen de manera directa i/o indirecta.
Els treballadors de la sanitat estan en contacte amb persones que han donat positiu en
COVID-19 i no tenen prou material per protegir-se. Manquen mascaretes sanitàries,
equips de protecció, ulleres, guants, gels desinfectants, neteja, etc. segons els
diferents centres de treball.
Hem detectat que en determinats centres assistencials, hospitals, sociosanitaris,
emergències mèdiques, transport sanitari, residències, etc. no disposen del material
adequat per preservar la seva salut i que en altres no son coneixedors dels protocols
d’actuació, estem parlant dels nostres Metges, Infermers, TCAI, Zeladors,
Administratius, Tècnics Emergències Mèdiques, etc.
Som conscients que els treballadors de la sanitat, assumeixen el risc que comporta la
seva professió, però en cap cas han de ser sobreexposats al virus, per això exigim que
se’ls doti dels EPI’s necessaris i que són obligatoris legalment.
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Per l’anterior el Sindicat UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS exigeix al Ministeri de
Sanitat, a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat i a les empreses implicades, tant
públiques com privades, que de manera immediata s’informi de les mesures que estan
prenent per assegurar la salut dels treballadors, dels protocols d’actuació, que se’ls
proveeixi dels EPI’s necessaris i adequats per desenvolupar la seva feina en
condicions de seguretat i que es contracti el personal suficient per poder treballar
respectant les mesures de seguretat.
El compromís dels treballadors no es posa en dubte i l’estan demostrant, de manera
que la ciutadania els hi ha fet saber contínuament, com és públic i notori, però hem de
ser conscients que afrontem aquesta crisi des de la manca de personal, instal·lacions i
materials que ha estat provocada per molts anys de retallades i polítiques de personal
encaminades únicament a precaritzar els nostres llocs de treball, amb constant pèrdua
de magnífics professionals que han trobat a l’estranger el que no els hi han sabut oferir
dins del nostre país.
Per tant volem deixar clar que superarem aquesta crisi, amb l’entusiasme i l’esforç
basat en la voluntarietat i el saber professional, no en la seguretat, ni personal ni
retributiva ni de contractació, de tots els nostres professionals, però que després, quan
el COVID-19 estigui vençut, 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 injustes.
Per tot,
Demano que es prenguin totes les mesures encaminades a garantir l’especial
protecció del conjunt de professionals de la sanitat, en tots i cadascun dels àmbits
d’actuació, i us recordem la nostra total disponibilitat i col·laboració per treballar-hi
conjuntament.
Atentament,

Encarna Fernandez Martínez
Secretària General
FeSP-UGT de Catalunya
Barcelona, 16 de març de 2020
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