Consideracions enviades per treballadors del SEM
70 treballadors del SEM (tant de CeCos com de territori i logística) ens han fet arribar
diverses consideracions a tenir en compte, en base a la seva propia experiencia, després
d’haver estat utilitzant l’actual uniforme.
Criem que tenir en compte les consideracions dels professionals que utilitzen diàriament
la uniformitat és important doncs son els que, al final, hauran de portar-lo durant la seva
jornada laboral.
En aquest breu document recollim i fem un resum de les aportacions rebudes.
Aquestes consideracions proposades es sumen a les peticions tècniques i de
seguretat ja parlades en la Comissió.

Polo (personal territori)
Matenir el color groc (no groc fluor) però afegint -al propi polo- bandes reflectants per tal
d’augmentar la visibilitat (igual com porten les policies locals). A més, es comenten les
opcions de posar polo bicolor amb les opcions de groc-blau fosc o groc-vermell.
Es comenta que seria convenient que la serigrafía del logotip de l’estrella de la vida SEM
de la part de l’esquena, fos serigrafía blau reflectant.
Disposar de polo d'estiu i d'hivern, ambdós amb màniga llarga amb un sistema que
permeti pujar-se la màniga i fixar-la sense que quedi incòmode.
Punys elàstics. Eliminar les etiquetes de marca i rentat que son incòmodes.
Proposen que el polo no tingui les habituals solapes sinó que siguin de coll alt (mig coll
alt) sense que molesti ni apreti en excés el coll.
Eliminar botons i canviar-ho per cremallera i amb suficient obertura per poder treure’s el
polo sense que es toqui la cara al fer-ho.
Teixits naturals, transpirable. Antiestàtic, ignífug.
Suport per poder posar boligrafs al braç.

Polo (personal CeCos)
El personal de CeCos indica que el seu polo ha de ser altament transpirable i molt
còmode, de teixits naturals, frescos i antial·lèrgics. Indiquen teixit de poc gramatge doncs
la humitat i la temperatura a la centrals son constants i solen tenir calor a l’estiu.
Insisteixen en que sigui roba còmode.
No han de dur bandes reflectants. Teixit antiestàtic.
Els polos no han de dur les habituals etiquetes de marca i rentat ja que son molt molestes
i no son necessàries.
També es comenta canviar a un color que sigui menys estressant visualment, un blanc
o un blau fosc. Fugir del color groc o colors d’alta visibilitat.

Jaqueta/armilla (per personal territori)
Es proposa de tenir dues jaquetes/parkes. Una d’estiu i una d’hivern.
Parka estiu: ha de servir com a parka i com armilla, de forma que tingui un sistema en
el que es puguien treure les mànigues i convertir-la en armilla.
En dies de poca pluja o vent, es deixen les mànigues.
Parka hivern, pot ser una parka més gruixuda, o la mateixa parka d’hivern amb un folre
interior.

Punys elàstics o amb ajustament amb altres sistemes diferents a l’actual que és
incòmode per treballar.
Important bandes reflectants per sobre espatlles.
Butxaques més grans amb cremallera i tapeta velcro.
Suport per poder posar boligrafs al braç.
Es comenta que seria convenient que la serigrafía del logotip de l’estrella de la vida SEM
de la part de l’esquena, fos serigrafía blau reflectant.
La parka no ha de ser llarga. Per la comoditat durant la guàrdia, ha de ser curta, com la
de les policies i mossos.
Preveure que tingui una obertura lateral per poder accedir al holster d’eines del cinturó.
Disposar de peça al pit per anclar la pera de l’emissora tetra.

Jaqueta/polar (per personal CeCos)
Indiquen que no necessiten la mateixa jaqueta que el personal del carrer. Proposen
jaqueta elàstica/folre polar fí. Que sigui molt còmode.
Punys elàstics, no com els actuals que son incòmodes al crear un munyó al canell que
incomoda molt la feina d’escritori (escriure al teclat, moure ratolí, etc.).

Pantaló (per personal CeCos)
Proposen pantaló més còmode que l’actual.
Indiquen necessitat de no dur cinturó. Cintura elàstica i baixa.

Pantaló (per personal territori)
Pantalons diferents per estiu i per hivern.
Pantalons tècnics, més còmodes, amb protecció al genoll (que quedin correctament
situada). Teixit amb component elàstic, tipus treking.
Butxaques laterals exteriors amb fuelle, amb cremallera (poden portar tapeta amb
velcro).
Recuperar cintes reflectants.

