Revisada l'última versió del "Procediment d'actuació davant casos d'infecció
pel coronavirus SARS-CoV-2 elaborada pel Departament, volem manifestar el
nostre absolut rebuig a la manifesta desprotecció a la que s'està exposant a les
treballadores i treballadors de la Sanitat Pública.
No fa més que confirmar la nostra hipòtesi sobre que les constants revisions i
modificacions dels procediments són degudes, més que per evidència
científica, per la falta constant de material adequat i la cada vegada major
dificultat per disposar del nombre de treballadors necessaris per mantenir
l'activitat, de seguir els criteris inicials de confinament.
Cada nova versió deixa en una situació més vulnerable a les treballadores i
treballadors del Sistema Públic de Salut. Entenem també que aquesta
desprotecció vulnera clarament l'article 21de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals. L'exposició de les treballadores a risc de contagi no ajuda de cap
manera a la contenció de la seva propagació. Cuidar al que cuida perquè pugui
continuar fent-ho.
L'evolució dels Protocols en realitat venen a confirmar el que el Director del
Departament de Salut, el senyor Adrià Comella, va afirmar a la seva coneguda
instrucció de mesures especials en matèria de salut pública del 13 de març,
que tot i posteriorment matisar-la lleugerament sembla que s'està portant a la
pràctica fil per randa. Venia a dir que la conciliació de la vida laboral i familiar,
que el dret al descans, i el més fort, que la seguretat en el treball del personal
sanitari quedaven en segon terme, que primer era la protecció de la salut
pública. Deu ser que la protecció de la salut de les treballadores sanitàries no
importa. Potser seria moment de recordar el que diu l'article 316 del Codi
Penal.
En definitiva i per tot l'aquí exposat, exigim al Departament de Salut la
correcció d'aquest Procediment d'actuació i la dotació dels equipaments de
protecció individual adequats i necessaris per tot el personal sense dilació.

