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Estudi de casos i contactes COVID al Departament
El servei mèdic ens informa que en el darrer trimestre, desembre2020-febrer2021, s’han detectat 15 casos nous:
Desembre 2020: 5 casos

Gener 2021: 8 casos

Febrer 2021: 2 casos

El procediment del servei de salut continua sent el mateix, en el moment en que el Departament és coneixedor
d’un positiu o un possible contacte, el servei de vigilància de la salut fa el rastreig epidemiològic en l’entorn
laboral per saber si hi ha hagut contacte estret. Si considera que cal fer una PCR es deriva a la xarxa pública.
Les dades d’afectació acumulada des d’inici març 2020 fins febrer 2021 al Departament han estat:

Nombre
Personal
SERVEIS CENTRALS
EADOP
ICD
PMM
CEO
CCE
INEFC BCN i LLEIDA
TOTAL
PRESIDÈNCIA

casos
confirmats
660
59
61
19
13
144
192

28
3
1
0
0
9
4

Contactes
%
estrets
4,24%
36
5,08%
1
1,64%
0
0
6,25%
11
2,08%
1

1148

45

3,92%

49

%
5,45%
1,69%
0
0
0
7,64%
0,52%
4,27%
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Serveis centrals inclou: Oficina del president, Gabinet consellera, Comissionat, Secretaria general, Direcció de serveis, Secretaria govern, Oficina del govern,
DG Coord interdepartamental, Gabinet jurídic, Secretaria comunicació , DG Comunicació govern, DG Mitjans comunicació, IEA, SG Esports, S Administració
Local, Delegació Madrid, i oficines expresidents
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De l’estudi epidemiològic realitzat pel servei mèdic es conclou que majoritàriament els casos són
extralaborals i que han estat 2 els casos sorgits per contacte laboral, sent la forma de contacte en
moments de pausa d’esmorzar i dinar.
La investigació també fa palès que l’increment de casos en el Departament coincideix amb les onades
d’afectació de la malaltia amb la resta de la població de Catalunya –març2020, octubre2020 i
gener2021-.
Represa de reconeixements mèdics laborals
El servei mèdic té previst iniciar les revisions mèdiques després de setmana santa. Es prioritzarà el
personal que retorna de baixes de llarga durada, les noves incorporacions i les revisions anuals.
Per a la realització de les revisions mèdiques es mantindran unes mesures preventives dins dels espais
destinats al servei mèdic: mínima espera, distància, higiene de mans, ventilació, ús de mascareta i
guants. Per reduir al màxim l’estada en aquests espais es demanarà portar (o enviar per evalisa) el full
d’autorització de la revisió i el qüestionari de salut omplert.
Com a mesura de prevenció, en aquesta revisió es deixaran de fer les següents proves complementàries
que en els darrers anys el Departament havia inclòs en les seves revisions, tenint en compte que al
Departament no existeixen llocs de treball amb risc laboral d’asbestosi o glaucoma:
-Prova funcional pulmonar (per generació aerosols)
-Tonometria (prova que cal molta proximitat)
Adaptacions de llocs de treball
Demanem que es proporcionin tots els elements necessaris per adaptar els llocs de treball als empleats
que estan a casa teletreballant: teclats, cadira, condicions ...
El Servei de prevenció ens confirma que tots els treballadors que tenien amb anterioritat a l’inici del
teletreball alguna adaptació en el seu lloc de treball han pogut disposar en la seva prestació de serveis
en teletreball d’aquells elements d’adaptació individuals que ja se’ls havia proporcionat. Així mateix, ens
comuniquen que en el cas que es presentin nous informes en els quals s’indiqui que cal adaptar el lloc
de treball el Departament farà les gestions per tal que aquests treballadors disposin els elements
d’adaptació al més aviat possible.
Material de protecció COVID
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Amb la possibilitat que millorin les dades epidemiològiques i que es pugui incorporar més personal a
treball presencial, el Departament està preparant el contracte de subministrament dels elements de
protecció dels treballadors: mascaretes, gel i altres. En aquests moments el Servei de prevenció
considera que el Departament disposa de suficient material per dotar al personal fins més enllà d’estiu
2021.
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Vacunacions COVID-19
IAC CATAC DEmana s’inclogui dins de l’Estratègia de vacunació contra la COVID-19 del Departament de
Salut al personal d’INEFC i CC Esport: Residència i poliesportiu.
En el cas del personal del CC Esport considerem la similitud d’aquests treballadors amb les funcions dels
centres adscrits als Consorcis d’Educació als qui ja s’ha començat a subministrar la vacuna. En el cas
d’INEFC, que és una institució universitària, considerem que s’ha de tenir en compte l’especialitat de la
docència en les classes pràctiques que impliquen inevitablement contactes, i amb la dificultat d’aïllar
“bombolles de convivència”. Per tot això, demanem que la vacunació es tracti de igual forma que en el
Departament d’Educació en el qual la vacunació es fa per treballadors de centres educatius sencers.
La Comissió per a la COVID del Departament ha demanat als dos organismes autònoms sengles informes
amb la valoració sobre els col·lectius que consideren prioritaris per demanar s’incloguin dins del Pla
general de vacunació de Catalunya. En aquests moments no ens informen si serà tot el personal adscrit
a aquests centres o serà una sol·licitud restrictiva. La IAC CATAC demana incloure tot el personal,
professorat i personal PAS.
INEFC Barcelona
S’ha iniciat l’adequació i modernització d’espais d’administració, reforma que no afecta l’estructura:
clima, llum, humitats, renovació aire exterior, millora paviment, fan coils canalitzats al sostre,
tancaments més aïllament finestres.
Quan acabin les obres es farà una nova avaluació de riscos dels espais remodelats.
INEFC La Seu d’Urgell
El govern va anunciar la setmana passada l’obertura d’un nou centre d’INEFC a l’Alt Pirineu i Aran.
Aquesta nova seu comportarà un increment de plantilla del Departament, tant de personal docent com
d’administració i serveis.
En quan a la ubicació de moment l’Ajuntament de La Seu d’Urgell cedeix un edifici al centre de la
població a l’espera de trobar un terreny idoni per a la construcció d’un nou edifici.
El Departament es compromet a fer una reunió del Comitè de Salut Laboral monogràfic per tractar a
quest tema i donar la màxima informació als treballadors.
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