Pallars, 193
08005 Barcelona
hola@infermeresdecatalunya.cat

Antoni Encinas Piñol
Director General SEM

Benvolgut,
Probablement ens enfrontarem a la segona onada pandèmica pel SARS-CoV-2, segons tots els
indicadors epidemiològics.
Institucions i organismes a escala mundial pronostiquen una virulència major que la que ens va afectar
els mesos de març, abril i maig d'enguany.
Els hi volem recordar la responsabilitat que en tenen per aprovisionar de material EPI suficient a tots els
treballadors amb la finalitat que no hàgim de reutilitzar mascaretes o restringir l'ús de guants i altre
material de protecció com vam haver de fer fa uns mesos.
Som conscients que els treballadors han de ser extremadament curosos i respectar les directrius
establertes sobre les mesures de prevenció i l'ús de material de protecció davant tècniques que
produeixen emissió de partícules així com aerosols, però és responsabilitat de la Direcció recordar i
facilitar el compliment d'aquestes perquè no hi hagi cap treballador que en pugui tenir dificultats per al
seu ús (com talles adequades, no només una talla única).
D’altra banda, s'ha demostrat l'eficàcia dels rastrejos periòdics poblacionals per detectar els possibles
casos asimptomàtics i aïllar-los evitant nous focus de rebrot.
Els treballadors del SEM hem de compartir espais amb dimensions reduïdes inevitablement i moments
com els àpats en els quals ens hem de treure la mascareta. Sent aquest un moment d'alt risc
d'encomanament en cas que hi hagués un cas asimptomàtic. Compartim espais amb personal de
pràctiques i persones que alhora treballen en altres centres assistencials, fet que incrementa aquest
risc de contagi. Cal reforçar i supervisar periòdicament les mesures de ventilació de les diferents CECOS
i altres centres de treball. Per aquest motiu, dintre de les mesures establertes per evitar riscos,
SOL·LICITEM:

La realització de proves periòdiques per controlar l'estat de salut dels nostres treballadors i així evitar
situacions com les viscudes recentment a altres centres sanitaris (com per exemple a l’Hospital Vall
d'Hebron).
Entenem que l'ideal, segons les proves diagnòstiques de què en disposem en aquests moments, seria
la prova PCR setmanal o test ràpid en cas que estigués demostrada la seva eficiència en persones
asimptomàtiques.
Com sempre, quedem a la seva disposició.
L'Hospitalet de Llobregat, 20 d’octubre de 2020
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