
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENÚNCIA COVID-19 CCOO SANITAT 
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Informació. 11 

Heu rebut informació per part de direcció del centre de treball sobre el COVID-19 com a 
representant legal del les treballadores / delegada de CCOO? (Casos positius, aïllats, 
protocols...) 11 

L'empresa està obligada a fer un Pla de contingències per gestionar la crisis del COVID-19. 
Cada dia aquest pla s'ha d'adaptar les circumstàncies de la situació actual. La direcció té un 
pla de contingències davant del COVID-19? 13 

Seguretat i Salut Laboral. 15 

La direcció del centre de treball t'ha CONSULTAT abans de prendre una decisió de seguretat 
i salut laboral com a representant legal del les treballadores / delegada de CCOO? 15 

La direcció del centre de treball t'ha deixat PARTICIPAR (aportar coses i ser escoltada) en la 
presa de decisions en quant seguretat i salut com a representant legal del les treballadores / 
delegada de CCOO? 17 

Renten els uniformes de treball al vostre centre de treball? 19 

L'empresa deriva o té al vostre abast, al metge o metgessa d'empresa (Vigilància de la Salut) 
en cas que hi hagi treballadores especialment sensibles o qualsevol altra consulta? 
(Vigilància de la Salut, és el metge de l'empresa, no confondre amb la mútua). 21 

Teniu Gel Hidroalcohòlic al vostre abast, tant dins com fora de les habitacions? 23 

A les habitacions on hi han pacients / usuaris positius o possibles positius, estan identificades 
amb cartells on posin el tipus de precaució necessaris i amb els EPI requerits? 25 

Formació. 27 

Les professionals del centre han rebut formació en quan col·locació i retirada dels EPI 
reglamentaris? 27 

Les professionals del centre han rebut formació en quan els procediments d'actuació en el 
cas de COVI-19? 29 

Organització del Centre de Treball. 31 

Al vostre centre de treball classifiquen als pacients / usuaris per una banda els positius, per 
l'altra els  que tenen símptomes possibles i per l'altra els assimptomatics? Cal que aïllin per 
plantes o per sectors, no per habitacions. 31 
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Hi ha canvis / moviments de professionals entre les persones que estan en contacte amb 
pacients / usuaris positius dels que no ho estan? (hi ha d'haver professionals per cada 
classificació de pacients / usuari i aquests no es poden barrejar) 33 

Els espais comuns del centre de treball estan tancats als pacients / usuaris? (menjadors, 
centres de dia, sales d'activitats...) 35 

Estan les visites restringides al centre de treball? 37 

S'ha intensificat al centre de treball la neteja i desinfecció d'espais i superfícies? 39 

Utilització de les EPI dins de les Habitacions amb COVID-19 o sospita. 41 

Utilitzeu mascareta dins de les habitacions amb COVID-19 o sospita? 41 

Si heu respost sí, quin tipus de mascareta utilitzeu? 43 

Si en l'anterior pregunta has respost "altres". Quin tipus de mascareta utilitzeu? 45 

Utilitzeu protecció ocular anti  esquitxades dins de les habitacions amb COVID-19 o sospita? 
(ja sigui en ulleres o pantalla de protecció) 48 

Utilitzeu protecció per la roba dins de les habitacions amb COVID-19 o sospita? Utilitzeu 
bata? 50 

Si heu respost sí, quin tipus de bata feu servir? 52 

Utilitzeu guants dins de les habitacions amb COVID-19 o sospita? 54 

Si heu respost sí, quin tipus guants feu servir? 56 

Utilització de les EPIs en espais comuns. 58 

Utilitzeu mascareta en espais comuns? 58 

Si heu respost sí, quin tipus de mascareta utilitzeu? 60 

Si en l'anterior pregunta has respost "altres". Quin tipus de mascareta utilitzeu? 62 

Utilitzeu guants en espais comuns? 64 

Si heu respost sí, quin tipus guants feu servir? 66 

Reutilització dels EPI. 68 

Reutilitzeu els guants? 68 

Reutilitzeu les mascaretes? 70 

Reutilitzeu les bates? 72 

Reutilitzeu les ulleres? 74 

Heu de compartir els EPI  amb les altres professionals? 76 

Vols afegir alguna cosa respecte  a la reutilització i/o compartir els EPI? 78 

Test Diagnòstic Covid-19. 85 

Una professional amb símptomes d'infecció respiratòria aguda (tos, febre i/o dificultat 
respiratoria), se li ha de fer el test en 48 - 72 hores segons disponibilitat. Es fa el test quan 
toca? 85 
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Si la professional presenta símptomes d'infecció respiratòria aguda (tos, febre i/o dificultat 
respiratòria) o la prova ha sigut positiva, han enviat la professional cap a casa 14 dies? 87 

Teniu professionals amb símptomes d'infecció respiratòria aguda (tos, febre i/o dificultat 
respiratòria) treballant sense haver fet el test per COVID-19? 89 

Si una professional ha tingut contacte estret amb una persona amb símptomes d'infecció 
respiratòria aguda (tos, febre i/o dificultat respiratòria) i no portava els EPI adequats, l'han 
enviat cap a casa? 91 

Han fet tornar alguna professional a treballar abans dels 14 dies d'aïllament a casa ? 93 

En cas de respondre "Sí" a la pregunta anterior, en quines condicions l'han fet tornar a 
treballar? 95 
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Introducció: 
 

Davant la crisi sanitària i social motivada per la pandèmia del coronavirus            
SARS-CoV-2 i la malaltia que desencadena en les persones, la COVID-19, es fa             
necessària una intervenció d’alta intensitat assistencial a la població per part dels            
dispositius sanitaris, sociosanitaris i residencials.  

Els professionals que formen part d’aquests dispositius sanitaris, sociosanitaris i          
residencials, incloent tots els professionals no assistencials i de recolzament, són els            
encarregats de portar a terme aquesta excepcional intervenció amb els riscos que            
comporta. 

Perquè aquests treballadors i treballadores puguin desenvolupar aquestes funcions i          
tasques, en primer lloc se’ls ha de protegir a ells (cuidar el que té cura). 

La legislació vigent en materia de prevenció de riscos laborals regula, que és la              
direcció de l'empresa, qui té l’obligació de protegir a les treballadores i treballadors             
davant dels riscos dels llocs de treball, incloent els riscos biològics, com és el cas,               
entre d’altres riscos. 

L’empresari per donar compliment a aquesta obligació legal, ha de tenir contractat            
un servei de prevenció de riscos laborals, que serà l'encarregat d’assesorar, donar            
les recomanacions i eines tècniques a la direcció del centre de treball i als              
representants legals dels treballadors i treballadores. 

Les autoritats sanitaries desde l’inici del coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia que            
desencadena en les persones, COVID-19, han fet i publicat tot un seguit de             
recomanacions, guies d’actuació, procediments, protocols, … amb la finalitat de          
controlar la infecció i el contagi. 

Les diferents recomanacions, a l’igual que les normatives en prevenció de riscos            
laborals son d’obligat compliment a tots els centres de treball per tal de tenir cura del                
que cuida. 
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Justificació: 
 

La secretaria d’Acció sindical de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya,             
davant de la crisi provocada pel COVID-19 als centres sanitaris, sociosanitaris i            
residencials, decideix portar a terme una acció per tal de protegir a les treballadores              
i treballadors dels sector que representa dita Federació de Sanitat. 

El desproveïment d’EPI (equips de protecció individual), la reutilització i l'ús           
inadequat dels mateixos, juntament amb l’incompliment de la resta de mesures           
preventives i/o correctores recomanades per l’autoritat sanitària catalana        
(Departament de salut de la Generalitat de Catalunya: Servei Català de la Salut i              
Agència catalana de Salut Pública), per l’autoritat sanitària Española (Ministerio de           
Sanidad del Gobierno de España) i per les normatives legals de prevenció de riscos              
laborals, que han de garantir la seguretat i salut de les treballadores i treballadors,              
ha portat a que la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya prengués la decisió               
de denunciar davant de la ITSS (Inspecció de treball de la seguretat social) als              
responsables dels desproveiments d’EPI i els incompliments de les recomanacions i           
normatives legals. 

L’ITSS (Inspecció de treball de la seguretat social) va publicar una instrucció en la              
que anunciava que els criteris que s'apliquen a l’hora de fer requeriments i/o             
actuacions serien els del Ministerio de Sanidad del gobierno de España. 

Previ a posar la denúncia davant de l’ITSS, des de Salut laboral de la Federació de                
Sanitat de CCOO Catalunya s’ha dissenyat un qüestionari tenint com a referència            
totes les recomanacions del Ministerio de Sanidad, ja que com s’ha dit seran els              
criteris que aplicarà ITSS. Aquest qüestionari s’ha fet arribar, mitjançant una           
enquesta, al màxim número de delegades i delegats de CCOO del sector de la              
Federació de Sanitat de Catalunya, per tal que l’omplin i obtinguem una resposta per              
centre de treball. 

D’aquestes respostes hem fet una explotació de dades, anàlisis i informe que ens             
servirà per documentar, si cal, a la inspecció de treball. 
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Explicació del Informe: 
 

L’informe és el resultat de l’explotació de les dades de l’enquesta que s’ha fet arribar               
a les delegades i delegats de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya,              
mitjançant l’enquesta Google forms (formulari). 

El total de respostes vàlides han sigut 176.  

La primera la van contestar el 1/04/2020 13:35:19 i la última el  8/04/2020 20:08:10. 

L’enquesta s’ha dividit en les següents parts: 

1. Identificació. 

2. Informació. 

3. Seguretat i Salut Laboral. 

4. Formació. 

5. Organització del Centre del Treball. 

6. Utilització de les EPIS dins de les habitacions amb COVID-19 o sospita. 

7. Utilització de les EPI en espais comuns. 

8. Reutilització dels EPI. 

9. Test diagnòstic COVID-19. 
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Informe. 
Identificació. 
Informació sobre el centre de treball. 

 

- Nom del centre de Treball. 
Un total de 176 centres de treball han respost l’enquesta de denúncia repartides en 
78 pobles i ciutats de Catalunya. 

 

- En quin sector treballeu? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sector Salut Mental 9 

Atenció Primària 19 

Sector Sociosanitaris 24 

Sector Dependència 59 

Sector Hospitals 53 

Altres 12 

Total 176 
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El diagrama circular queda de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

 Barcelonès *Bllapag Girona LLeida Tarragona **Vocc-Catc ***Vormaros 

Sector Salut Mental 3 3 1 0 1 0 1 

Atenció Primària 5 4 0 4 1 4 1 

Sector Sociosanitaris 6 6 4 1 1 3 3 

Sector Dependència 18 11 11 3 6 4 6 

Sector Hospitals 19 4 11 3 7 6 3 

Altres 7 3 0 0 1 1 0 

Total 58 31 27 11 17 18 14 

*Bllapag: Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf. 
**Vocc-Catc: Vallès occidental i Catalunya Central (Bages, Berguedà i Moianès) 
***Vormaros: Vallès oriental, Maresme i Osona 
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Informació. 
L'equip directiu del vostre centre de treball té l'obligació d'informar sobre el 
COVID-19. 

- Heu rebut informació per part de direcció del centre de treball sobre el                         
COVID-19 com a representant legal del les treballadores / delegada de                     
CCOO? (Casos positius, aïllats, protocols...) 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 116 

No 60 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 31 27 

Bllapag  23 8 

Girona 21 6 

Lleida  8 3 

Tarragona 12 5 

Vocc-Catc 11 7 

Vormaros 10 4 

Total 116 60 

 

12 



DENÚNCIA COVID-19 CCOO SANITAT 

  
- L'empresa està obligada a fer un Pla de contingències per gestionar la                       

crisis del COVID-19. Cada dia aquest pla s'ha d'adaptar les circumstàncies                     
de la situació actual. La direcció té un pla de contingències davant del                         
COVID-19? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 137 

No 39 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 43 15 

Bllapag  27 4 

Girona 20 7 

Lleida  10 1 

Tarragona 12 5 

Vocc-Catc 13 5 

Vormaros 12 2 

Total 137 39 

 

14 



DENÚNCIA COVID-19 CCOO SANITAT 

 

Seguretat i Salut Laboral. 
L'equip directiu té l'obligació d'informar, consultar i deixar participar a les 
representant legal del les treballadores / delegada de CCOO de seguretat i salut 
laboral al centre de treball. 

 

*Quan parlem de EPI són els Equips de Protecció Individual. 

 

- La direcció del centre de treball t'ha CONSULTAT abans de prendre una                       
decisió de seguretat i salut laboral com a representant legal del les                       
treballadores / delegada de CCOO? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 36 

No 140 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 12 46 

Bllapag  8 23 

Girona 5 22 

Lleida  3 8 

Tarragona 3 14 

Vocc-Catc 4 14 

Vormaros 1 13 

Total 36 140 
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- La direcció del centre de treball t'ha deixat PARTICIPAR (aportar coses i                       
ser escoltada) en la presa de decisions en quant seguretat i salut com a                           
representant legal del les treballadores / delegada de CCOO? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 64 

No 112 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 19 39 

Bllapag  13 18 

Girona 8 19 

Lleida  5 6 

Tarragona 7 10 

Vocc-Catc 6 12 

Vormaros 6 8 

Total 64 11
2 
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- Renten els uniformes de treball al vostre centre de treball? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 142 

No 34 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 42 16 

Bllapag  26 5 

Girona 24 3 

Lleida  9 2 

Tarragona 14 3 

Vocc-Catc 18 0 

Vormaros 9 5 

Total 142 34 
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- L'empresa deriva o té al vostre abast, al metge o metgessa d'empresa                       

(Vigilància de la Salut) en cas que hi hagi treballadores especialment                     
sensibles o qualsevol altra consulta? (Vigilància de la Salut, és el metge                       
de l'empresa, no confondre amb la mútua). 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 109 

No 67 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 32 26 

Bllapag  18 13 

Girona 14 13 

Lleida  9 2 

Tarragona 14 3 

Vocc-Catc 14 4 

Vormaros 8 6 

Total 109 67 
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- Teniu Gel Hidroalcohòlic al vostre abast, tant dins com fora de les                       
habitacions? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 137 

No 39 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 45 13 

Bllapag  20 11 

Girona 23 4 

Lleida  9 2 

Tarragona 15 2 

Vocc-Catc 15 3 

Vormaros 10 4 

Total 137 39 
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- A les habitacions on hi han pacients / usuaris positius o possibles                       
positius, estan identificades amb cartells on posin el tipus de precaució                     
necessaris i amb els EPI requerits? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 108 

No 68 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 35 23 

Bllapag  21 10 

Girona 15 12 

Lleida  5 6 

Tarragona 12 5 

Vocc-Catc 11 7 

Vormaros 9 5 

Total 108 68 
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Formació. 
L'equip directiu té l'obligació de formar a tots els treballadors i treballadores en tot 
relacionat amb la Seguretat i la Salut al treball. 

 

*Quan parlem de EPI són els Equips de Protecció Individual. 

 

- Les professionals del centre han rebut formació en quan col·locació i                     
retirada dels EPI reglamentaris? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 103 

No 73 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 31 27 

Bllapag  22 9 

Girona 14 13 

Lleida  8 3 

Tarragona 11 6 

Vocc-Catc 9 9 

Vormaros 8 6 

Total 103 73 
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- Les professionals del centre han rebut formació en quan els procediments                     
d'actuació en el cas de COVI-19? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 105 

No 71 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 34 24 

Bllapag  15 16 

Girona 14 13 

Lleida  9 2 

Tarragona 12 5 

Vocc-Catc 10 8 

Vormaros 11 3 

Total 105 71 
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Organització del Centre de Treball. 
La direcció ha de fer canvis organitzatius per controlar la infecció per COVID-19. 

 

- Al vostre centre de treball classifiquen als pacients / usuaris per una                       
banda els positius, per l'altra els que tenen símptomes possibles i per                       
l'altra els assimptomatics? Cal que aïllin per plantes o per sectors, no per                         
habitacions. 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 114 

No 62 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 39 19 

Bllapag  19 12 

Girona 20 7 

Lleida  7 4 

Tarragona 9 8 

Vocc-Catc 10 8 

Vormaros 10 4 

Total 114 62 
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- Hi ha canvis / moviments de professionals entre les persones que estan                       
en contacte amb pacients / usuaris positius dels que no ho estan? (hi ha                           
d'haver professionals per cada classificació de pacients / usuari i aquests                     
no es poden barrejar) 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 100 

No 76 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 

 

 

 

 

33 



DENÚNCIA COVID-19 CCOO SANITAT 

 

Taula i gràfica  segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 34 24 

Bllapag  20 11 

Girona 12 15 

Lleida  6 5 

Tarragona 13 4 

Vocc-Catc 8 10 

Vormaros 7 7 

Total 100 76 
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- Els espais comuns del centre de treball estan tancats als pacients /                       
usuaris? (menjadors, centres de dia, sales d'activitats...) 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 137 

No 39 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 46 12 

Bllapag  26 5 

Girona 18 19 

Lleida  9 2 

Tarragona 14 3 

Vocc-Catc 13 5 

Vormaros 11 3 

Total 137 39 
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- Estan les visites restringides al centre de treball? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 166 

No 10 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 54 4 

Bllapag  31 0 

Girona 27 0 

Lleida  9 2 

Tarragona 16 1 

Vocc-Catc 15 3 

Vormaros 14 0 

Total 166 10 
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- S'ha intensificat al centre de treball la neteja i desinfecció d'espais i                       

superfícies? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 135 

No 41 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 45 13 

Bllapag  23 8 

Girona 22 5 

Lleida  9 2 

Tarragona 15 2 

Vocc-Catc 10 8 

Vormaros 11 3 

Total 135 41 
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Utilització de les EPI dins de les Habitacions 
amb COVID-19 o sospita. 
En cas de que tingueu un pacient / usuari en aïllament per gotes i contacte, per què 
ha estat positiu o amb símptomes de insuficiencia respiratoria aguda. 

 

*Quan parlem de EPI són els Equips de Protecció Individual. 

 

- Utilitzeu mascareta dins de les habitacions amb COVID-19 o sospita? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 170 

No 6 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 



DENÚNCIA COVID-19 CCOO SANITAT 

 

Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 55 3 

Bllapag  30 1 

Girona 27 0 

Lleida  11 0 

Tarragona 17 0 

Vocc-Catc 17 1 

Vormaros 13 1 

Total 170 6 
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- Si heu respost sí, quin tipus de mascareta utilitzeu? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Mascareta quirúrgica (No es un EPI). 37 

Mascareta Autofiltrada FFP2. 68 

Mascareta Autofiltrada FFP2 amb vàlvula. 36 

Mascareta Autofiltrada FFP3. 14 

Altres no homologades. 15 

Total 170 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori 
Mascareta 

quirúrgica (No 
es un EPI). 

Mascareta 
Autofiltrada 

FFP2. 

Mascareta 
Autofiltrada 
FFP2 amb 

vàlvula. 

Mascareta 
Autofiltrada 

FFP3. 

Altres no 
homologades. 

Barcelonès 12 26 13 3 3 

Bllapag  8 7 11 1 1 

Girona 7 6 6 5 2 

Lleida  3 6 2 0 0 

Tarragona 5 6 1 0 5 

Vocc-Catc 2 9 1 3 2 

Vormaros 0 8 2 2 2 

Total 37 68 36 14 15 
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- Si en l'anterior pregunta has respost "altres". Quin tipus de mascareta                     
utilitzeu? 

Resposta de totes les enquestes, és una pregunta oberta, per tant ésta classificada 
per territori i per centre de treball, no han respost els 15 centres de treball, si no que 
han respost quin tipus fan servir: 

Barcelonès 

Llevamos la misma hace 3 semanas. 

De tots tipus homologades. 

Papel, quirúrgica 1 por semana y ffp2 cada semana. 

Máscara quirúrgica ..sin renovación..hasta que no pasa más de 
una semana..epis de posibles compartidos por ejemplo batas y 
gafas. 

También usan de tela. 

mascareta de paper evita el contagi a l'usuari. 

mascarillas de tela confeccionadas por trabajadoras de la 
lavandería del centro. 

Amb sospita no és pren mesures aïllament  

Ara han arribat Ffp2, fins ara eren quirúrgiques. 

no tenim ingressats però disposem de ffp2 sense valvula per si 
se'ns presenten algún cas. 

 

Bllapag 

No aplica per això responem no. 

Sóc Gis, no entro a les consultes. 

Mascarilla 
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Desde hace 7 días se utiliza ffp2 , antes quirúrgica 

Protegida amb quirúrgica per evitar contaminación 

Quirúrgica i de roba 

 

Girona 

De roba. 

Mascaretes fetes el Centre. 

Roba de cotó. 

De paper o plastificades que a donat l'empresa i es poden rentar. 

En procediments que impliquin aerosols fem servir Fp3, però en          
aquests moments només es produeixen a Rea on hem ubicat 4           
UCI'S, en hospitalització queda prohibit fer nebulitzacions. Com els         
treballadors tenen.por de contagi només amb quirúrgica es posen         
a sota Fp2, tot i que passa adjunta inf. a dir que no cal i que ens                 
senyim al protocol del centre, que es quirúrgica. 

 

Lleida 

Es una sra aïllada no.per símptomes de covid19 sols per          
precaució, ja que va ser operada per fractura de fèmur i està en             
quarantena per això. Per ara assimptomàtica. 

De roba. 

Pero en los de sospecha se utiliza mascarillas quirúrgicas. 

 

Tarragona 

S'usa una mascareta que NO la quirurgica, pero desconeixement         
quin tipus de mascareta portem. Esta publicat que haurem d'usar          
la FFP2, pero en cas de restricció, la quirúrgica. De fat ens han             
avisat que hi ha "rotura de stocks". 
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Unes de roba. 

Mascarilla de tela de quirófano lavables. 

También, no homologadas. 

No homologadas. 

Les normes han anat canviat amb els dies,al principi tenim que           
entrar amb quirúrgica fins que estigues identificat com a positiu,ara          
entrem amb fpp2 després de moltes queixes o amb quirurgica i           
pantalla. 

Pantalla. 

Al principi només quirúrgica. 

 

Vocc-Catc 

Pero sólo es para atender al usuario positivo .el resto de personal 
sólo mascarillas quirúrgicas 

Casolanes 

UCI FPP3 

es fan servir mascaretes quirúrgiques, i mascaretes ffp2 o ffp3 en 
funció de disponibilitat i depenen també del servei, on hem tingut 
els problemes més importants ha sigut al Servei d'Urgències 

 

 

 

Vormaros 

Feta de roba , una donaciò d,una mare 

De roba, 

 

 

47 



DENÚNCIA COVID-19 CCOO SANITAT 

 

 

- Utilitzeu protecció ocular anti esquitxades dins de les habitacions amb                   
COVID-19 o sospita? (ja sigui en ulleres o pantalla de protecció) 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 154 

No 22 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 49 9 

Bllapag  27 4 

Girona 25 2 

Lleida  11 0 

Tarragona 16 1 

Vocc-Catc 14 4 

Vormaros 12 2 

Total 154 22 
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- Utilitzeu protecció per la roba dins de les habitacions amb COVID-19 o                       
sospita? Utilitzeu bata? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 161 

No 15 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 49 9 

Bllapag  29 2 

Girona 26 1 

Lleida  11 0 

Tarragona 16 1 

Vocc-Catc 17 1 

Vormaros 13 1 

Total 161 15 
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- Si heu respost sí, quin tipus de bata feu servir? 
Resposta General de totes les enquestes:  

Bata convencional. 36 

Bata impermeable. 62 

Davantal de plàstic. 1 

Bata convencional + Davantal de 
plàstic. 50 

Altres no homologades. 13 

Total 162 

 

No coincideix amb la resposta anterior, ja que hi ha centres que no han respectat la 
resposta. 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Bata 
convencional. 

Bata 
impermeable. 

Davantal de 
plàstic. 

Bata convencional + 
Davantal de plàstic. 

Altres no 
homologades. 

Barcelonès 15 18 0 16 3 

Bllapag  6 11 1 10 0 

Girona 6 10 0 5 4 

Lleida  3 3 0 4 1 

Tarragona 2 6 0 6 2 

Vocc-Catc 4 9 0 4 0 

Vormaros 0 5 0 5 3 

Total 36 62 1 50 13 
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- Utilitzeu guants dins de les habitacions amb COVID-19 o sospita? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 174 

No 2 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 58 0 

Bllapag  30 1 

Girona 27 0 

Lleida  11 0 

Tarragona 17 0 

Vocc-Catc 17 1 

Vormaros 14 0 

Total 174 2 
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- Si heu respost sí, quin tipus guants feu servir? 
Resposta General de totes les enquestes:  

Vinil. 61 

Nitril. 85 

Làtex. 27 

Altres no 
homologats. 0 

Total 173 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Vinil. Nitril. Làtex. Altres no homologats 

Barcelonès 24 21 12 0 

Bllapag  9 15 6 0 

Girona 10 15 2 0 

Lleida  3 8 0 0 

Tarragona 8 7 2 0 

Vocc-Catc 0 15 2 0 

Vormaros 7 4 3 0 

Total 61 85 27 0 
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Utilització de les EPIs en espais comuns. 
Tot espai que es fora de l'habitació del pacient / usuari i dins del centre de treball. 

 

*Quan parlem de EPI són els Equips de Protecció Individual. 

 

- Utilitzeu mascareta en espais comuns? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 169 

No 7 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 55 3 

Bllapag  30 1 

Girona 27 0 

Lleida  10 1 

Tarragona 16 1 

Vocc-Catc 17 1 

Vormaros 14 0 

Total 169 7 
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- Si heu respost sí, quin tipus de mascareta utilitzeu? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Mascareta quirúrgica (No es un EPI). 114 

Mascareta Autofiltrada FFP2. 25 

Mascareta Autofiltrada FFP2 amb 
vàlvula. 8 

Mascareta Autofiltrada FFP3. 3 

Altres no homologades. 20 

Total 170 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori 
Mascareta 

quirúrgica (No 
es un EPI). 

Mascareta 
Autofiltrada 

FFP2. 

Mascareta 
Autofiltrada FFP2 

amb vàlvula. 

Mascareta 
Autofiltrada 

FFP3. 

Altres no 
homologades. 

Barcelonès 37 10 2 0 5 

Bllapag  19 4 4 0 3 

Girona 14 5 1 1 6 

Lleida  10 1 0 0 0 

Tarragona 14 0 0 0 3 

Vocc-Catc 13 2 1 0 1 

Vormaros 7 3 0 2 2 

Total 114 25 8 3 20 
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- Si en l'anterior pregunta has respost "altres". Quin tipus de                   
mascareta utilitzeu? 

Resposta de totes les enquestes, és una pregunta oberta, per tant ésta classificada 
per territori i per centre de treball, no han respost els 20 centres de treball, si no que 
han respost quin tipus fan servir (21): 

Barcelonès 

Quirúrgicas y las que pillamos, todo es poco. 

También de tela algún personal. 

mascareta que evita el contagi al usuari. 

Màscares de paper. 

De tela. 

De papel. 

 

Bllapag 

De tela. 

De tela. 

Desde hace 7 días algunos ffp2. 

Quirúrgica i de roba. 

 

Girona 

De roba. 

Mascaretas quirúrgicas. 

Roba de cotó. 

Plastificadas. 

D tela cosides per gent del poble. 
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Lleida 

 

Tarragona 

De roba. 

Mascarilla de tela de quirófano lavables. 

De tela, no homologadas. 

 

Vocc-Catc 

Casolanes. 

 

Vormaros 

De roba . Un donaciò d,un persona externa al centre. 

De roba. 
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- Utilitzeu guants en espais comuns? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 114 

No 62 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 36 22 

Bllapag  20 11 

Girona 20 7 

Lleida  7 4 

Tarragona 9 8 

Vocc-Catc 13 5 

Vormaros 9 5 

Total 114 62 

 

65 



DENÚNCIA COVID-19 CCOO SANITAT 

 

- Si heu respost sí, quin tipus guants feu servir? 
Resposta General de totes les enquestes:  

Vinil. 56 

Nitril. 43 

Làtex. 18 

Altres no homologats. 0 

Total 117 

 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Vinil. Nitril. Làtex. Altres no homologats 

Barcelonès 17 12 8 0 

Bllapag  8 9 3 0 

Girona 9 8 4 0 

Lleida  5 2 0 0 

Tarragona 7 3 0 0 

Vocc-Catc 3 8 2 0 

Vormaros 7 1 1 0 

Total 56 43 18 0 
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Reutilització dels EPI. 
Els EPI són d'un sol ús i no s'ha de reutilitzar.  

 

*Quan parlem de EPI són els Equips de Protecció Individual. 

- Reutilitzeu els guants? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 13 

No 163 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 2 56 

Bllapag  4 27 

Girona 4 23 

Lleida  1 10 

Tarragona 1 16 

Vocc-Catc 1 17 

Vormaros 0 14 

Total 13 16
3 
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- Reutilitzeu les mascaretes? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 144 

No 32 

 

 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 41 17 

Bllapag  28 3 

Girona 23 4 

Lleida  9 2 

Tarragona 14 3 

Vocc-Catc 15 3 

Vormaros 14 0 

Total 144 32 
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- Reutilitzeu les bates? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 127 

No 49 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 40 18 

Bllapag  21 10 

Girona 20 7 

Lleida  10 1 

Tarragona 13 4 

Vocc-Catc 12 6 

Vormaros 11 3 

Total 127 49 
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- Reutilitzeu les ulleres? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sí, però amb desinfecció. 150 

Si, sense desinfecció. 9 

No. 17 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Sí, però amb desinfecció. Si, sense desinfecció. No. 

Barcelonès 46 3 9 

Bllapag  27 1 3 

Girona 22 4 1 

Lleida  11 0 0 

Tarragona 16 0 1 

Vocc-Catc 15 1 2 

Vormaros 13 0 1 

Total 150 9 17 
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- Heu de compartir els EPI  amb les altres professionals? 
Resposta General de totes les enquestes: 

Sí, però amb desinfecció. 69 

Si, sense desinfecció. 9 

No. 98 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Sí, però amb desinfecció. Si, sense desinfecció. No. 

Barcelonès 23 1 34 

Bllapag  10 2 19 

Girona 10 2 15 

Lleida  4 2 5 

Tarragona 9 1 7 

Vocc-Catc 8 0 10 

Vormaros 5 1 8 

Total 69 9 98 
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- Vols afegir alguna cosa respecte  a la reutilització i/o compartir els EPI? 
Resposta de totes les enquestes, és una pregunta oberta, per tant ésta classificada 
per territori i per centre de treball: 

Barcelonès 

Muchos nos hemos traído las gafas de protección de casa ya que 
las que hay en el centro no son como las de buzo sino que están 
abiertas. 

No ens donen bates impermeables quan estem amb pacients 
positius, i no ens donen mascaretes FFp2 per prevenció davant 
dels pacients que fan hemodiàlisi que aparentment són negatius, 
això sí, cada pacient porta mascareta quirúrgica, però hem tingut 
algun pacient que ha donat positiu, i després s'ha aïllat. 

No hay suficientes pantallas de protección, ni mascarillas ffp2. 

Tenemos batas que no protegen y pantallas que no evitan 
salpicaduras al ser dental porque las compré yo bajo mi 
responsabilidad al ser acceso a compras pero no por indicación de 
la empresa ya que cuando yo llegué no tenían batas ni pantallas 
para todos, sólo tenían una o dos para un equipo de casi 30 
personas. Y bajo mi responsabilidad tuve que comprar 
desinfectante de manos en los chinos ya que la empresa ni 
proporciona nunca ni dio la directriz de comprarlos a nadie. 

No puc contestar sincerament per que no és el nostre escenari. 

Sembla que després de cada visita, sembla que hauríem de poder 
rentar-nos en perfusió amb aigua i lleixiu o algun altre desinfectant, 
abans d'entrar a atendre el següent pacient. 

La mascareta es renta, pero no es comparteix. 

Pels domicilis, el mateix EPI el fem servir durant tota la guàrdia, no 
ens el podem canviar cada vegada que veiem un pacient 
respiratori, ni rentar-nos l'EPI en perfusió després de cada pacient. 
La tapisseria dels cotxes tampoc hi posen cap funda de protecció, 
ni de plàstic ni de paper malgrat haver-ho advertit per escrit. 

 

La mateixa ffp2 dos setmanes, ara ens fan guardar la quirúrgica 
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també per reutilitzar. 

Les bates impermeables s'esterilitzen fins a 3 vegades. 

La mascareta la mateixa per tots espais durante 12h 3 dies 
guardades a la taquilla per el dia següent de feina. 

Sólo cuando ha estado alguien del comité pusieron monos y 
pantallas, que ya están rotas. 

Sé dejaban colgados en las puertas de.las habitaciones de los 
posibles..ya rotos etc..gafas una desinfectando las..mascarilla 
quirúrgica ya sin más palabras..Reutilizados una y otra. 

Necessitem bates impermeables. 

No reutilizamos las batas ni las gafas por que no tenemos en 
nuestro centro. De EPIS solo disponemos de las mascarillas de tela 
y de los guantes de nitrilo. 

EPIS individuales. 

No son los especiales para coronavirus. 

Avui fan una reunió amb 1 delegat x secció sindical Per que pretenn 
reutilitzar mascaretes i bates impermeables en el servirá que n"hi 
ha; urgències i quiròfan que s'ha adaptat com a UCI. 

Mascaretes ffp2 i 3 es porten durant la jornada, protegides amb 
mascareta quirúrgica. Si estan tacades es canvien. S'estan 
esterilitzant. 

S'utilitza una bata per passadís, per a tots els pacients (negatius, 
pendents i positius) i professional, després s'esterilitzen. Les ulleres 
es comparteixen. Les mascaretes s'utilitzen dos torns. 

las bata impermeable se esteriliza cada 7 días encima de esta se 
pone una bata de pruebas y encima de esta otra bata de paciente 
verde, las FFP2 autofiltro se cambian cada 7 días y para proteger la 
FFP2 ponemos mascarilla quirúrgica encima. 

ES reutilitza la fp2 per 5 dies,la quirúrgica es d'un sol ús. 

En mi centro no hay epis para todo el personal. Ahora estamos 
absorbiendo pacientes de ***  en dos unidades y ellos nos han 
traído epis para esas dos unidades y personal de dicho hospital ya 
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que esas dos unidades están para pacientes covid.-19. Las dos 
restantes se está utilizando mascarillas quirúrgicas y batas 
convencionales, nos comentan que no son necesarias más 
medidas. Y que en teoría no son pacientes infectados!!! 

Mascarillas 11 días teniendo que guardarlas en las taquillas del 
personal y el material de protección ha llegado a cuentagotas, las 
gafas han llegado hace 4 días, hemos trabajado con pacientes 
positivos sin los epis adecuados pq no se hacían test, mala 
organización de la empresa ningún coordinador presencial las 
pocas directrices pasadas verbalmente de un trabajador a otro 

Les bates es reutilitzen i això és un focus de contagi segur 

 

Bllapag 

en alguns casos no aplica, no tenim contacte amb pacients en ser 
un laboratori , només processem les mostres. 

Las pantallas de protección ocular son cedidas por una empresa 
privada. 

La major part son donacions. 

No tenían ulleres pero aixo no es reutilitzan. 

- Batas: 2 por habitación reutilizables para todas las auxiliares, en 
mal estado, rotas y sin recambio. 

- Guantes: cualquier tipo de guantes vinilo, nitrilo, látex 

- Mascarillas: sólo 1 reutilizable de 7 a 10 días y en fase de 
pruebas, guardando las usadas para esterilizarlas en las máquinas 
Autoclaves en centros de dentistas. 

NOTA: los EPIs no están al alcance de todos los profesionales, los 
dan a cuenta gotas según criterio, acogiéndose que no tienen, que 
los tienen pedidos y no llegan. 

 

Tenemos poco equipos de prevención individual por la situación 
que en estos momentos vivimos. 
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Las gafas,que nos dejan en caso de aislamiento, las utilizamos 
todos los turnos,con desinfección. 

No se desinfectan. 

Estamos reutilizando batas quirúrgicas esterilizándolas. 

La ficha técnica de las batas no garantizan que se pueda hacer. 

Falten moltes bates impermeables i les renten i, les reutilitzen. Les 
mascaretes també es reutilitzen les de FFP2 i les mascaretes 
quirúrgiques també les fan dura. 

Debemos utilizar la misma bata para tratar a pacientes de 
diferentes habitaciones ya sean confirmados o probables, pasando 
con ella por zonas comunes.. 

Una vez finalizada la vuelta dejamos la bata o el mono colgada en 
el pasillo (zona común) al alcance de cualquier paciente. 

En la siguiente actuación corremos el riesgo de contaminación al 
vestirnos. 

 

Compartir EPIs comporta un alto riesgo ya que las batas 
impermeables no se desinfectan, y solamente se coloca encima de 
dicha bata, la bata verde desechable. 

Hem aconseguit 3 mascaretes per setmana. 

Reutilitzem les bates durant el torn. 

 

Girona 

Que no tindria que ser així, i la Generalitat hauria de donar-nos 
material suficient de EPI. 

De moment no hi hagut cap cas. 

Lo que le falta al Epi es el gorro. 

Fins fa pocs dies compartiem les ulleres, amb desinfecció, i 
aquesta setmana ens han donat una pantalla per cada un. 
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Falta d tot. 

Les bates a zona les zones COVID positius o pendent de resultat 
es reutilitzen les bates durant una setmana, a sobre de les bates 
es posen una capelina de plàstic. 

Fora de les zones COVID es va amb mascareta Q de roba 
reutilitzable post desinfecció. 

L'empresa ha rebutjat bates de voluntaris, si algun treballador se'n 
posa una li fan treure. 

El personal fa ús de bosses d'escombraries per fabricar bates i 
protegir-se, el cos. 

les Fp2 que porten els treballadors per pròpia decisió pk ja he dit 
abans que ens diuen mascaretes quirúrgiques aguanten tota la 
jornada, les bates impermeables d'un sol ús ara se'ns han acabat i 
tenim.les de microfibra que tienen una vida de 75 rentats, son 
impermeables, a mes han arribats uns devantals de plastic que 
son impermeables, els Epis que compartim son les ulleres i les 
pantalles pero desinfectem abans...no utilitzem polaines. 

Fan rentar les mascaretes quirúrgiques. 

No TENIM EPI, Les bates de protecció són de fabricació casera. 

 

Lleida 

Alguns professionals del centre de treball(no sanitaris) per 
ignorància o com mesura de pressió per la falta de mascaretes es 
passeja per passadissos,menjadors la jornada de laboral de 12 h 
sense protecció als usuaris que estan confinats. 

reutilitzen bates un parell de vegades el mateix professional. Les 
ulleres es renten i es desinfecten de un professional a l'altre 

 

Tarragona 

Al no tenir positius hi han coses que no en portem. El que no tenim 
es gel hidroalcohòlic a les habitacions tal com preguntava en un 
punt anterior. 

Compartimos las pantallas de protección con desinfección porque 
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no hay para todo el personal 

La mascareta quirúrgica s'utilitza durant tot el torn 

No hi han epi suficients per que siguin 
personalitzats,ulleres,pantalles aixi que es desinfecten. 

Les mascarilles i les. bates van canviant... S'han fet servir FPP2 
caducades i actualment una bata quirurgica per torn de 12h i 
damunt una bata impermeable q es renta per entrar a les 
habitacions 

Fins el día 5/4.ens fèiem Nosaltres els delantals de.plàstic.i bates 
amb bosses de basura. Les ulleres i pantalles son comunes. Les 
mascaretes fp2 es donaven contades i es canviaven cada 15 dies 
mínim ara és cambien cada 5 i desde el 5/4 tenim buzos. Pero 
després de tenir 57 casos de covid i uns 30 o més companys 
contagiats. 

 

Vocc-Catc 

La mascareta FFP2 la reutilitzem 1 setmana 

Reutilitzen únicament FPP2-FPP3 q ens ha de durar tot el torn 

totes aquestes preguntes moltes vegades es donen més d'una 
resposta ja que en cada planta i/o servei les coses es fan de 
forma diferent. Això és degut a una falta de un plan de 
contingencia clar i que el conegui tothom, amés els protocols es 
fan sense la participació del Delegats de Prevenció, amés la 
situació canvía cada día. 

No tenim cap tipus de protecció, més que la distància entre 
nosaltres ja que és un espai gran a l'arxiu i documentació, però la 
resta si laboratori de anàlisi si que han pres, bugaderia i 
magatzems no gaire. 

La mascareta i la bata va estar reutilitzada les dues primeres 
setmanes. Ara ja no. 

En una ocasió només (per ara) sí ens van fer reutilitzar les bates 
entre abans i després de pausa per dinar. 
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Vormaros 

No n'hi ha no hi ha EPIS. 

Hem compartit bates. 

Fem servir bates, camises de dormir, camises dels residents. 
Compartim ulleres. 

Compartir solo gafas. 

Se reutilizaron mascarillas fp2 durante un fin de semana. 
Actualmente se usa una por turno. 

Compartir gafas, reutilizar batas para un turno y reutilizar 
mascarillas todo un turno. 

Els EPI S’han començat a utilitzar tard,quan ja hi havien molts 
treballadors contagiats. 
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Test Diagnòstic Covid-19. 
 

- Una professional amb símptomes d'infecció respiratòria aguda (tos, febre                 
i/o dificultat respiratoria), se li ha de fer el test en 48 - 72 hores segons                               
disponibilitat. Es fa el test quan toca? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 74 

No 102 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 24 34 

Bllapag  14 17 

Girona 11 16 

Lleida  5 6 

Tarragona 4 13 

Vocc-Catc 8 10 

Vormaros 8 6 

Total 74 102 

 

 

86 



DENÚNCIA COVID-19 CCOO SANITAT 

- Si la professional presenta símptomes d'infecció respiratòria             
aguda (tos, febre i/o dificultat respiratòria) o la prova ha sigut positiva,                       
han enviat la professional cap a casa 14 dies? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 135 

No 12 

No ho sé. 29 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No No ho sé. 

Barcelonès 44 7 7 

Bllapag  27 2 2 

Girona 18 2 7 

Lleida  9 0 2 

Tarragona 12 0 5 

Vocc-Catc 13 0 5 

Vormaros 12 1 1 

Total 135 12 29 
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- Teniu professionals amb símptomes d'infecció respiratòria aguda             
(tos, febre i/o dificultat respiratòria) treballant sense haver fet el test per                       
COVID-19? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 30 

No 146 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 13 45 

Bllapag  6 25 

Girona 1 26 

Lleida  2 9 

Tarragona 4 13 

Vocc-Catc 3 15 

Vormaros 1 13 

Total 30 146 
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- Si una professional ha tingut contacte estret amb una persona amb                     
símptomes d'infecció respiratòria aguda (tos, febre i/o dificultat               
respiratòria) i no portava els EPI adequats, l'han enviat cap a casa? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 89 

No 87 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 36 22 

Bllapag  13 18 

Girona 14 13 

Lleida  5 6 

Tarragona 5 12 

Vocc-Catc 10 8 

Vormaros 6 8 

Total 89 87 
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- Han fet tornar alguna professional a treballar abans dels 14 dies                     
d'aïllament a casa ? 

Resposta General de totes les enquestes: 

Sí 41 

No 135 

 

El diagrama circular queda de la següent manera: 
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Taula i gràfica segons classificació per l’organització de CCOO Sanitat. 

Territori Si No 

Barcelonès 13 45 

Bllapag  6 25 

Girona 6 21 

Lleida  4 7 

Tarragona 3 14 

Vocc-Catc 5 13 

Vormaros 4 10 

Total 41 135 
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- En cas de respondre "Sí" a la pregunta anterior, en quines condicions l'han                         
fet tornar a treballar? 

Resposta de totes les enquestes, és una pregunta oberta, per tant ésta classificada 
per territori i per centre de treball: 

 

Barcelonès 

Han vuelto sin hacer la prueba. 

Fue a casa después de 6 días de su contacto y la empresa no se 
ha puesto en contacto con ella en ningún momento a fecha de hoy 
que ha pasado ya casi un mes. 

Amb les mateixes de sempre abans de estar de baixa. 

Recomanen mascareta i guants. 

Les dan la baja desde el ambulatorio.y.vuelven al trabajo sin prueba 
alguna..a los 15 días. 

En el centro ninguna trabajadora, de momento, ha tenido síntomas 
del COV19. 

Se lo propusieron por llamada telefónica de una empresa externa 
pero el profesional dijo NO. 

Amb les matrices condicions que abans. 

7 dias. 

Si no te sintomes amb protecció. 

Si el test ha donat negatiu. 

Al 8è dia amb mesures preventives. 

Companys q han estat negatius després de contacte sense epi han 
tornat als 10 dies. 
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Si si ha sortit la prova negativa. Mateixes condicions. 

Si la prueba sale negativo, regresa a trabajar. 

 

Bllapag 

Después de haber hecho el test e informarles que es negativo, les 
dan el alta. 

1er tes +, 2 tes - la llaman para trabajar si hacer cuarentena. 

Assimptomàtica i PCR negativa, utilitzant mascarteta. 

Als 7 dies. A treball habitual. 

No se si hacen la prueba en 48/72 horas. 

No sé si han reincorporado gente antes de cumplir los 14 días de 
aislamiento. 

Que según el nuevo protocolo por la falta de profesiones la empresa 
recomienda volver al trabajo pasada 1 semana y antes de los 14 
días. 

Por ser asintomáticos. 

 

Girona 

Amb mascareta FP3. 

Han fet proves del covid pro encara no tenen resultats. 

Només tenim un cas confirmat i cap professional de baixa. 

Han donat negatiu a COVID-19 i al setè dia torna al lloc de treball. 

El test ha donat negatiu de Covid 19. 

Et fan tornar als 7 dies, si no tens símptomes. 

Si test negatiu. 
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Lleida 

Dues proves negatives. 

No ens hem trobat amb aquesta situació. Tots els treballadors 
estan bé fins ara. 

tenint el resultat del test negatiu. treballant en condicions normals. 

No te sintomatología. 

Asintomática. 

 

Tarragona 

Perdo, en relació amb lo anterior: no sabem si hi ha professionals 
amb símptomes sabem que alguna la han enviat cap a casa. 

A ple rendiment després de 3 o 4 dies sense símptomes. 

Si als 7 dies no te símptomes o si li han fet la pcr i es negativa. 

Ara estem en aquest periodo que apreten al personal a fer-se 
control abans Dels 14 dies. El primer caso d covid el torn de NIT 
que va atender al pacient la mateixa NIT de conèixer el positiu si el 
van enviar a casa i prova pero la resta de professionals en 
contacte no. 

Desprès han fet un screening pel volum de casos positius. 
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Vocc-Catc 

Als 10 dias. 

Si no té sintomes. 

Als 7 dies si els test es negatiu i no té símptomes. 

si no ha tingut sintomatología no li han fet la PCR y han deixat de 
fer l'aïllament, als que han donat positiu als 14 dies el servei de 
Vigilancia de la Salut ha tramitat les baixes per IT i les altes 
mèdiques de tot el personal que té el seu metge de familia dins de 
la mateixa empresa, la sensació es que s'estan vulnerant dades 
personals dels treballadors i no es pan PCR per veure si no son 
positius per tornar a treballar. 

Están haciendo según indica el Ministerio de Sanidad, en el 
decreto de Alarma. Y la Conselleria de Salut, que no es correcto. 

 

Vormaros 

Test negativo y sin síntomas. 

Amb mascareta. 

En caso de contacto. Si en 7 días no dieron síntomas volvieron a 
trabajar. Algunos hicieron síntomas posteriormente y dieron 
positivo. 

Dando negativo el test y no teniendo síntomas. 

 

 

 

 

 

98 


