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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

COMUNICAT EN RESPECTE A L’AFRONTAMENT DE LA CRISIS DEL 

CORONAVIRUS/SARS-COV 2 
 

Com a país i com a col·lectiu estem davant d’un gran repte de Salut Pública que cal compromís 
alhora d’autoprotecció i protecció per part de l’estructura del Cos de Mossos d’Esquadra als seus 
membres amb la implicació de la GENCAT. 
 
Autoprotecció: 
- Recomanem està molt ben informats de tota la documentació operativa que ens regeix 

actualment per la crisi del CORONAVIRUS/SARS-COV 2: Pla Operatiu ORIS i les Pautes 
operatives actualitzades del CME. És la obligació dels vostres comandaments posar aquesta 
informació en el vostre coneixement. 

- Seguir i fer seguir les pautes del Departament de Salut per evitar la propagació de la malaltia en 
les Comissaries i Centres de treball del Cos. 

- Per realitzar serveis en relació a la malaltia, exigir tot el material que correspon per fer front als 
casos relacionats amb la malaltia amb seguretat pels agents i si no es compleix exigir als 
superiors jeràrquics el material adequat: Mascaretes d’un sol us, guants d’un sol us i demés 
elements que corresponguin segons la gravetat del cas. 

- Davant de simptomatologia respiratòria, febre i etc. no acudir al lloc de treball per preservar la 
salut dels propis companys i gestionar la baixa com indiqui CAP/metge de capçalera 
(recomanen no anar presencialment al CAP i s’estan adoptant solucions com enviar baixes per 
correu electrònic o posposar recollida de la documentació de baixa). 

 
Protecció per part de l’estructura del Cos amb la implicació de la GENCAT: 
- Procurar la neteja i ventilació de les instal·lacions, reforçant i informant al personal de neteja de 

les pròpies comissaries i instal·lacions del CME. 
- Donar directrius i organitzar la presencia de personal a les comissaries, garantint la ventilació, 

evitant grups nombrosos de professionals. 
- Facilitar i garantir el subministrament de mascaretes, guants d’un sol ús, solucions 

hidroalcohòliques per la neteja de mans. També garantir el subministrament d’equips EPP 
(equips de protecció personal) a qui el necessiti. No acceptarem i demanem als membres del 
CME que no acceptin i denunciarem TOTS el casos que els membres del CME estiguin 
infradotats en situació de risc en respecte als altres professionals intervinents i dependents de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
Us facilitem enllaç a vídeo explicatiu de la manera correcta de com col·locar-se un EPP: 
https://www.youtube.com/watch?v=XigQPfag5gM&list=PLAydlOUpCxDlgutyxs4uQkN43UH8Jhqr
a&index=   
 
Com treure’s un EPP: 
https://www.youtube.com/watch?v=ILMDjjjAJEE 

https://www.youtube.com/watch?v=XigQPfag5gM&list=PLAydlOUpCxDlgutyxs4uQkN43UH8Jhqra&index
https://www.youtube.com/watch?v=XigQPfag5gM&list=PLAydlOUpCxDlgutyxs4uQkN43UH8Jhqra&index
https://www.youtube.com/watch?v=ILMDjjjAJEE
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- Distribuir contenidors adequats per dipositar els EPP utilitzats per fer-ne una correcta gestió. 
- Presència de membres dels serveis de salut laboral de la Direcció General de la Policia als 

brífings de comissaries per donar pautes i informació qualificada de sistemes i procediments de 
seguretat. 

- Habilitar telèfon d’atenció de Direcció General de la policia als membres del CME per resoldre’ls 
dubtes, incidències i inquietuds sobre possible afectació de la malaltia. 

- Limitar l’accés a comissaries de visitants (denúncies a OAC i altres) a aquelles visites 
estrictament necessàries, fent complir les normes de prevenció i negant l’accés a la gent amb 
febre, tos o símptomes respiratoris. Per això cal dotar de termòmetres d’infrarojos a les 
recepcions i entrades dels edificis oficials per evitar la presència de persones amb 
simptomatologia oculta (febre) que pugui acabar afectant als policies que estan treballant. 

- Passar a prioritzar la imputació abans de detenir, si la llei ho permet, per no posar en risc els 
Companys i Companyes que hagin de fer la custòdia o trasllat al Hospital. 

- Flexibilitzar i informar del procediment de justificació de baixa laboral, donat que les 
recomanacions del Departament de Salut al respecte és que no s’acudeixi amb símptomes al 
CAP a recollir les corresponents baixes. Facilitar el reconeixement de malaltia laboral als 
afectats i facilitar que gaudeixin dels serveis i mitjans de l’ASEPEYO. 

 
I és per tot això que sol·licitem a la Direcció General de la Policia:  
- Que es doti adequadament de personal i material de protecció i previsió de mesures de 

prevenció i seguretat en els centres de treball i en les intervencions policials al damunt 
ressenyats. Ja ens han arribat varies queixes de material escàs en varies Comissaries. 

- Informar a SEGCAT de quina disponibilitat i recursos disposen les Mútues Laborals per fer front 
al possibles professionals afectats per la malaltia en compliment de les seves tasques de mútua 
laboral. 

- Entenem que tal i com es preveu, les mesures es tornin excepcionals, hi hagin increments 
d’horaris laborals, però es sol·licita que és faci amb criteris de necessitat i de territorialitat i que 
no “cremin” ni s’exposi al Coronavirus a tota la plantilla, racionalitzant els increments d’horari 
laboral i que aquest sigui fets de manera gradual i adaptant-se a les necessitats estrictament 
essencials per la protecció de salut pública. Que no es remunerin aquestes hores, cosa que no 
compartim, no ha de comportar esdevenir un recurs barat i que s’utilitza sense criteri ni 
mesura. 

 

El PAIS S’ENFRONTA A UN GRAN REPTE DE SALUT PÚBLICA. ESTEM AL 
VOSTRE COSTAT. 

 
Demanem a tots els afiliats i afiliades que en cas de afectació, confinament i demés afectacions, 
ens ho feu arribar per poder prestar l’ajuda que estigui a les nostres mans a nivell professional, 
social, humà, sanitari i legal. 
 

ENTRE TOTS I TOTES ENS EN SORTIREM!!! 


