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INEXISTÈNCIA PROTOCOL SANITARI A LA DGAIA 
 

CCOO denunciem a Inspecció de Treball de Catalunya la manca d'un protocol 
sanitari a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) 

 
CCOO venim proposant mesures des de fa temps davant els casos de tuberculosi, sarna i fongs 
als centres de menors. 
 
CCOO de Catalunya, mitjançant el Sector de la Generalitat de la seva Federació de Serveis a la 
Ciutadania, hem denunciat a Inspecció de Treball que atesos els contagis que s'han produït els 
darrers mesos entre el personal dels centres de menors de la DGAIA, i que han activat el Servei 
de Vigilància Epidemiològica de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, cal activar un protocol 
sanitari per al control preventiu de malalties dels menors que ingressin als centres dependents de 
la DGAIA. 
 
La secció sindical ha sol·licitat reiteradament al Comitè de Seguretat i Salut el control preventiu 
d'aquestes malalties amb les proves mèdiques adequades als menors abans del seu ingrés en un 
centre, tant si es tracta d'un nou ingrés com d'aquells retornats d'escapoliments, i que es dugui a 
terme una vigilància de la salut específica al personal. 
 
A banda del control preventiu, CCOO proposem un espai per l'acollida sanitària específic que eviti 
contagis al personal de la plantilla o a altres menors, reconeixements mèdics específics abans de 
l'inici del treball i periòdics, amb particular atenció a l'estat immunològic del personal treballador, 
programes de vacunació per al personal treballador exposats. 
 
Les condicions de treball actuals suposen un incompliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals, per risc greu per a la integritat física o la salut del personal treballador de la DGAIA per 
estar exposats a agents biològics. 
 
Per a més informació, per a qualsevol consulta o problema que tingueu relacionat amb salut 
laboral, us podeu posar en contacte amb els vostres delegats/des de prevenció de CCOO al 
Comitè de Seguretat i Salut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 

 Miguel Ángel Merino: mamerinos@ccoo.cat 
 Jesús Aneas: janeas@ccoo.cat 
 Aleix Gual: agual@ccoo.cat 
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