NOTA DE PREMSA

CSIF denuncia la manca de mesures preventives i
d'informació sobre el coronavirus a Catalunya
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en
les administracions públiques, denuncia la manca de mesures preventives i d'informació
sobre el coronavirus a Catalunya. Per al sindicat és d'una gran gravetat. Sectors tan
sensibles com la Sanitat i Justícia estan especialment desprotegits.
Dades recollides per CSIF, en els diferents sectors, mostren que hi ha administracions
desprotegides i que no s'estan prenent les mesures preventives oportunes ni s'està
informant de l'evolució de l'COVID-19.
Sanitat:
Ahir van informar de 3 morts i 20 casos confirmats de coronavirus -entre ells vuit
professionals sanitaris- en un brot concentrat d ' "impacte important" a l'hospital de la ciutat
d'Igualada (Barcelona). S'han aïllat unes 250 persones per contacte, dels quals gairebé
200 són professionals sanitaris. Aquesta és una petita mostra del que està passant en
molts hospitals de Catalunya. Manca d'informació i de mesures preventives per al personal
sanitari.
L'Hospital de Bellvitge està descontrolat. El personal de centre manifesta que la direcció
no informa i els treballadors s'assabenten per vies internes. La Unitat Bàsica de Prevenció
està bloquejada i no ha informat dels casos positius, ni amb el personal que ha estat en
contacte amb el sars-cov2. Ahir a les 22:30 van rebre la informació que Bellvitge suspenia,
aquest mes, permisos i vacances del personal.
El personal es queixa que falten EPI (equip de protecció individual). Falten màscares - que
els obliguen a reutilizar- i ulleres. Hi ha hagut diversos casos en què abans de tenir la
prova de si el pacient estava infectat s'han suspès les mesures d'aïllament del pacient i
després ha resultat positiu. El personal sanitari no ha estat informat i s'ha tractat al pacient
d'una forma rutinària. Això comporta que el personal sanitari podria estar infectat també i
està preocupat i se sent desemparat. La Unitat Bàsica de Prevenció està bloquejada i el
personal en contacte amb un cas positiu manifesta que la UBP no els truca per mantenirlos informats.
A l'Hospital de la Vall d'Hebron, per ara, van mantenint-se, encara que a finals de març
es preveu un col·lapse d'urgències i reclamen més protecció per al personal sanitari.
En hospitals com Can Ruti (Bracelona) i el Trueta de Girona no han penjat ni plans de
contingència.
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Justícia:
Els jutjats estan oberts, però, pràcticament en la seva totalitat, no tenen cap mesura
preventiva. No els han facilitat res: ni gels hidroalcohòlics ni màscares ni mesures de
distància, però el Consell del Poder Judicial ofereix el teletreball a fiscals. Aquesta situació
és greu en serveis com Registre Civil, Jutjats de Guàrdia, serveis d'atenció ciutadania i tot
servei d'actes de notificació que es realitzen fora de la seu judicial (notificacions a
particulars o notificacions en centres penitenciaris) ja que els funcionaris van sense cap
tipus de prevenció. Per la Ciutat Judicial de Barcelona es mouen més de 8.00 persones a
el dia.
En Presons, l'Administració no dóna informació. Anul·len sortides previstes, nous ingressos
els situen en el mateix mòdul, etc. però no donen informació oficial per no crear alarma
entre els interns, però tampoc li donen informació al personal penitenciari sent que és un
sector especialment sensible.
Administració General de l'Estat:
S'ha informat de les mesures preventives comunicades pel Govern a nivell nacional però
tampoc tenen mitjans preventius

Per CSIF això és un despropòsit. La previsió és que els casos d'infeccions per coronavirus
a Catalunya podrien elevar-se fins als 1.500 la setmana que ve, perquè la taxa de contagi
és "bastant alta". Els protocols que s'estan aplicant no estan sent prou eficaços i no estan
adaptats des del punt de vista de la bioseguretat i la contenció.
Les autoritats sanitàries han d'adoptar mesures més restrictives i específiques per contenir
la propagació del coronavirus, tenint en compte que fins al moment no hem estat capaços
de contenir-lo.
CSIF exigeix informació i que es prenguin, urgentment, les mesures preventives oportunes
i exigeix la màxima seguretat i les màximes mesures de protecció i prevenció per al
personal sanitari.
Dimarts, CSIF, davant els últims esdeveniments sobre l'expansió de l'coronavirus, els nous
casos a la població en general i entre el personal de les administracions i serveis públics
(Sanitat, Administració General de l'Estat, Presons, Educació, personal d'l'Exèrcit, forces i
cossos de seguretat, entre d'altres), reclamaba al Govern mesures més restrictives en les
Administracions Públiques per contenir a l'coronavirus i traslladava a les autoritats
sanitàries les seves propostes: https://www.csif.es/contenido/nacional/general/291220
Barcelona, 12 de març de 202
Segueix-nos a Twitter: @GabinetPremsa i a Facebook: CSIFCATALUNYA
Central Sindical Independent i de Funcionaris
2
Premsa i Comunicació: prensa.bcn@correo-csif.com , 665 672 815
C/ Bonsoms 26, 08028 Barcelona | Telf: 934122875 Fax: 934127860 | barcelona@csif.es
www.csif.es / www.csif.cat

