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REUNIÓ SETMANAL DEL COMITÉ INFORMATIU I DE SEGUIMENT 

 

“COVID-19” A 13 DE MARÇ DEL 2020. 
 
 

Hi assisteix l’ equip directiu, el Director mèdic, el CIRE, el Tècnic del Servei de Prevenció i 

representants de les organitzacions sindicals CCOO, UGT, CSIF i CATAC. 

 

- La Direcció ens confirma que (a les 13:00h) no hi ha cap cas confirmat de 

Coronavirus. 

 

- El Director mèdic reconeix que hi ha molt poques existències de mascaretes i 

desinfectants de superfícies. Tot i així, deixaran a la consulta mèdica de cada mòdul un 

sobre amb mascaretes, per tal que les puguem fer anar els funcionaris en cas que hi hagi 

algun cas sospitós. Instem a aconseguir-ne més preveient que hi pugui haver molts 

casos. 

 

- Les comunicacions de vis a vis i convivència queden suspeses. Només es podran 

realitzar comunicacions orals i entrada de paquets. Al mateix temps, s’amplia el número 

de trucades telefòniques a 15. 

 

- Els interns amb permisos, tercers graus i 100.2 (que no siguin formatius) s’ubicaran 

tots als mòduls 1 i 2. A la vegada, aquests interns no podran sortir a fer cap activitat 

grupal fora del mòdul. 

 

- L’escola queda suspesa a excepció de les activitats que realitzen els monitors 

(fotografia,...).  

 

- Pujada voluntària; en tant que es reduiran el nombre d’activitats dels interns, 

demanem que es pugui aplicar l’horari de cap de setmana i festius. De moment no en 

son partidaris, tot i què no ho descarten en funció de nous escenaris... 

 

- Demanem restringir l’entrada al Centre del voluntaris, o en qualsevol cas que es limiti 

la mobilitat i franja horària. Estan d’acord únicament en aquesta última restricció. 

Parlarien amb aquests voluntaris per tal que aquestes setmanes intentin freqüentar el 

Centre el mínim possible. 

 

- Ens confirmen que s’ha fet una revisió als dispensadors de sabó i aixetes d’aigua per 

tal que aquests funcionin correctament. 

 

- Permisos; demanem que es reforci el servei en cap de setmana. També demanem que 

la tornada d’aquests permisos sigui en diferents franges horàries per tal d’evitar 

acumulacions de persones.  

 

- Finalment s’acorda fixar cada Divendres com a dia per tal de fer el seguiment al Centre 

del Coronavirus.  

 

CATAC – Lledoners. 
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