NOTA DE PREMSA

CSIF reclama protocols de protecció eficaços per
a la zona del Segrià
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en
les administracions públiques, denuncia el descontrol monumental en la totalitat de les
administracions (local, autonòmica i estatal) al no implementar cap protocol d'acord amb la
situació de confinament perimetral que s'aplica a la comarca del Segrià (Lleida).
“Des de CSIF-Lleida reclamem protocols de protecció eficaços en el conjunt de les
administracions, disposar de material de desinfecció, màscares i EPI. Entenem que la
desescalada que s'havia produït en el conjunt de les administracions s'ha de frenar, havent
de retornar al funcionament propi de la fase 2”.
“En el cas dels centres dependents de la Generalitat demanem la suspensió immediata de
la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat
aplicables en l'etapa de la reanudació al personal de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. És imprescindible reprendre el
funcionament aplicat durant l'estat d'alarma i tornar al funcionament de torns en els serveis
essencials (sanitat, presons, etc), afavorint el teletreball sempre que sigui possible. Tornem
a denunciar la gravíssima falta de personal sanitari, pendents encara molts de proves PCR
o similars. Per a cuidar dels que ens cuiden demanem més mitjans i més EPIs. Per a ells
demanem també el manteniment de les vacances, imprescindibles per a un personal
literalment esgotat després de mesos sense descans”.
“En el cas de l'Administració General de l'Estat demanem mesures de protecció eficaces,
especialment referent a l'atenció al públic. D'igual manera demanem l'aplicació de
protocols uniformes i rigorosos en el conjunt de centres per a evitar greuges comparatius
difícilment justificables. Hem de recordar que CSIF és la força sindical més representativa
en aquesta administració, tant en el conjunt de l'Estat com a Lleida. L'aliança dels
perdedors (UGT, CCOO i CGT) ens va privar en aquesta administració de tenir delegats de
prevenció. Ara ja sabem que la seva labor, en aquesta situació i durant l'estat d'alarma, ha
estat nul·la”.
“En les administracions locals exigim també protocols que garanteixin una protecció eficaç
dels treballadors. Entenem que en moltes d'aquestes administracions el teletreball i altres
mesures preventives són possibles”.
CSIF dóna suport a la mesura adoptada pel Govern de la Generalitat. “La considerem
imprescindible per a frenar el contagi. Reclamem contundència per als quals se salten les
mesures i preguem la participació activa de la Inspecció de Treball”.
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La comarca del Segrià suposa el 40% de la població de la província de Lleida i més del
50% de la seva població activa. Els efectes econòmics d'aquest confinament seran
devastadors i afectaran profundament l'economia en general i al sector serveis i turisme
especialment. “CSIF-Lleida, com a agent social important no pot romandre impassible
davant els efectes negatius d'aquest confinament. Preguem la col·laboració decidida de
totes les administracions i les ajudes necessàries per a superar aquesta situació al més
aviat possible”.

Lleida, 6 de juliol de 2020
Segueix-nos a Twitter: @GabinetPremsa i a Facebook: CSIFCATALUNYA
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