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Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
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INICI DEL CURS 2020-2021  
“ALERTA COVID-19" 

DRETS I DEURES  

  
 PUNTUALITZACIONS IMPORTANTS PER A TOT EL PAS 

 

PODEU demanar totes les mesures preventives i de precaució que us facin sentir més segurs/es en el vostre 

dia a dia. Podeu demanar tot tipus material de protecció (mascaretes, gel, mampares, caretes facials, etc.). 

També podeu demanar els EPIS que corresponguin a la tasca i als canvis climatològics per efectuar els 

controls d’entrada al recinte escolar per les diferents portes habilitades.  

 

En cas de ser personal vulnerable, TENIU dret a una valoració acurada i raonada per part dels serveis de 

prevenció del Departament. En cas de discrepància, teniu dret a recórrer aquesta valoració. Podeu demanar 

mesures preventives personalitzades, res de models i mesures estàndards.   

 

A l'empara del Decret 77/2020, de 4 d’agost, teniu dret a demanar fer teletreball. I teniu dret a exigir 

treballar en un entorn “lliure de virus”, que el vostre espai de treball “també sigui una bombolla”. Res 

d’interaccions descontrolades amb la resta del personal del centre. 

 

➢ NO correspon al PAS fer cap tasca de neteja. No heu de buidar papereres ni recollir brutícia d’espais 

del centre. Per a això ja hi ha personal de neteja. 

➢ NO heu d’obligar ningú a què porti mesures de protecció. En tot cas, la vostra tasca és orientativa i 

heu d’avisar els responsables si detecteu mancances o incompliments al respecte. 

➢ NO heu de participar en tasques per prendre la temperatura corporal a ningú. No sou personal adequat 

ni teniu autoritat per fer-ho. 

➢ NO heu de dispensar gel hidroalcohòlic, sinó informar al personal de la seva existència i ubicació. 

➢ NO heu de realitzar tasques de manteniment, jardineria. No són part de les vostres funcions ni 

obligacions. 

 

Recordeu que l’accés al centre ha d’estar regulat per evitar en la mesura del possible la interacció personal 

respectant sempre les distàncies de seguretat. 
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