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Després de dos mesos en estat d’alarma s’ha convocat el Comitè de Salut Laboral 
del Soc per informar de la situació i presentar el Pla de reincorporació progressiva del 
personal en modalitat presencial als centres de treball, així com les mesures de seguretat 
col·lectives i els equips individuals per a la protecció de les persones, i les mesures generals 
de neteja i desinfecció dels centres i llocs de treball.  

 

ES TORNARÀ A LA FEINA PRESENCIAL DE FORMA 
ORDENADA I GRADUAL SENSE PRESSIÓ I AL MATEIX TEMPS 

QUE EL SEPE. NO HI HA DATES CONCRETES: 
 

Tornarem a la feina presencial de forma ordenada i esgraonada, sense pressió i 
d’acord amb el SEPE en tenir a punt totes les mesures per garantir la salut del 
personal!!! Vol dir que no a tots els territoris i centres es tornaria alhora. 
 

Ens quedem amb aquest missatge i treballarem pel compliment de totes les 
condicions. Ens han lliurat un pla encara provisional però que recull la majoria de les 
condicions i mesures. El dia 28 de maig tornarà a reunir-se el Comitè de Salut Laboral 
del SOC. 

 
Els propers dies ens faran arribar igualment el Pla organitzatiu que ens permetrà acotar  
la informació i els possibles escenaris que veurem en avançar en la desescalada. 
 
Fem una lectura positiva en recollir la majoria de les propostes fetes i ara el que ens 
preocupa és que les mesures estiguin a punt per començar, i que siguin presents 
cada dia per garantir la seguretat i salut de totes les persones treballadores del SOC. 
 
La tornada a Meridien, CIFOs i OTs, per diferents raons, són les més complexes. 

 
 

#JoEmQuedoACasa 

Maig - 2020 

REUNIÓ DEL COMITÈ DE SALUT LABORAL DEL SOC 

21 de maig de 2020 
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Hem descobert que podem fer front a una gran part de la feina amb les eines telemàtiques 
que s’han posat en marxa i que es milloren cada dia a mida que disposem de més portàtils 
del Servei habilitats. D’aquesta manera el SOC justifica que no tenim pressa per tornar 
a la feina presencial.  
 
La posada en marxa de la plataforma 900 ens ha permès gestionar prop d’un milió de 
trucades descentralitzades. Ara en afegir-se el SEPE a la plataforma amb un altre 
número entenem que ens descarregarà de trucades i podrem dedicar més temps a 
d’altres gestions. 
 
El teletreball ens permetrà tornar d’una forma ordenada i gradual, i es mantindrà al 
llarg del temps, deixarà de ser voluntari. Quan es derogui la Instrucció 3/2020 tindrem 
una altra situació. 
 

Mesures a destacar: 
 

• Les recomanacions generals seran visibles i retolades: mascaretes, rentat de 
mans, ús d’EPIs, distància de seguretat 

 

• PROVES PCR: No es faran de forma generalitzada, només a les persones que 
estiguin de baixa per IT abans de reincorporar-se 

 

• Es treballarà amb cita prèvia avisant a l’usuari/a de què ha de portar per ser atès/a. 
El SOC no dispensarà mascaretes als usuaris/àries, les han de portar de casa. 

 

• Es formaran fileres fora de la unitat, no funcionaran sales d’espera 
 

• No hi haurà reunions grupals 
 

• S’implementen mesures de seguretat i neteja a mida de la nova situació 
 

• Especial atenció a la ventilació i renovació de l’aire. Un gran repte. 
 

• Es dotarà les unitats dels EPIs que toquen en funció de les unitats i tipus de feina 
 

• Es vigilarà que els EPIs estiguin a punt el dia a dia 
 

• A les OTss es preveu instal·lació de mapares d’1 m d’alçada, i si no fos possible 
es dotaria d’algun altre element amb protecció equivalent 

 

• Es reprendran les obres que estaven en marxa i els trasllats d’OTs pendents amb 
la implementació de les mesures relatives a la COVID-19. 

 

• El personal de risc serà el darrer en reincorporar-se, i si cal en fer-ho farà 
preferentment teletreball 

 

• Atenció a la possible afectació psicosocial esdevinguda per sobrecàrregues de 
feina:  hi haurà mesures de recolzament 

 
Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar a: 

treball@catac.cat  

mailto:treball@catac.cat

