CENTRE PENITENCIARI PONENT LLEIDA
REUNIÓ SINDICATS-DIRECCIÓ 03/11/2020
ASSISTENS: Directora, Gerent, IAC-CATAC, csif, ugt i ccoo.

Bàsicament la direcció ens reuneix per informar-nos sobre els
positius que han hagut al centre i de les mesures que han pres:
33 al mr4 + 3 a Infermeria.
El MR4 ha estat confinat. S’han creat dos espais diferenciats en
galeries diferents; un de interns positius i altre de negatius.
Aquest aïllament sanitari significa, que els interns confinats
romandran a la cel.la durant 10 dies, no podran comunicar, ni
fer trucades telefòniques. Solament sortiran per dutxar-se.
Els funcionaris del mr4 seran grups bombolla. A aquests se’ls ha
dotat d’ EPIS, MASCARETES FFP2 i ULLERES.
Preguntada la directora sobre QUAN es faran les proves
ràpides als funcionaris del mòdul, aquí es quan la resposta ha
fet bellugar-se a més d’un a la cadira. “Que si ha trucat a
Barcelona”, “que si depèn de Salut de Lleida”..., “que en aquest
moment no tenen a ningú de prevenció de riscos per a fer el
seguiment”. Al finalitzar la reunió i desprès d’una trucada al
Director mèdic del centre, ens ha comunicat que tindran dret a
la prova, els funcionaris del mr4 que hagin tingut contacte
sense prendre mesures de seguretat, a partir del dia 28/10/20.

És a dir...que si has incomplert la normativa del Centre, sí et
podràs fer un test ràpid.
A la demanda de proveir de mascaretes FFP2 a tots el
funcionaris, com a mesura indispensable per treballar a
Interior, el gerent diu que no disposen de tantes mascaretes.
Punto.
En quan a la plantilla del centre, ens diuen que segurament
necessitaran reforços. Fins que no arribin, si és necessari
organitzaran serveis extraordinaris, però no preveuen denegar
dies al funcionaris.
CATAC pregunta a la directora si, a causa del increment del
contagi entre els treballadors, han pensat en tornar a fer
diferents torns de treball, tant d’interior com d’ oficines. La
directora ens diu que no, encara que això, depèn de Barcelona.

DES DE CATAC VOLEM DEFENSAR ALS NOSTRES TREBALLADORS,
I QUE DAVANT UN BROT AMB 36 INTERNS POSITIUS (DE
MOMENT) ES FACIN LES PROVES DE LA COVID A TOTS EL
FUNCIONARIS DEL CENTRE. TOTS TENIM FAMÍLIA I LA VOLEM
PROTEGIR.
IAC-CATAC PONENT

