
 

Pallars, 193 
08005 Barcelona 

hola@infermeresdecatalunya.cat 
 

 

 

 
Sr. Antoni Encinas 
Gerent 
Sistema d'Emergències Mèdiques 
 
 
 
Benvolgut,  
 
Ens dirigim a vostè per posar en el seu coneixement la disconformitat per una part dels treballadors, 
sobre els procediments seguits per part del servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) en el 
seguiment i atenció del personal del SEM afectat d’alguna manera pel COVID-19. 
 
Estem copsant entre els companys un alt nivell d'incertesa i desconcert , fins-i-tot indignació, per la 
manca d’informació i resposta a la que s'han d'enfrontar durant el seu dia a dia en supòsit de començar 
a tenir clínica positiva d'infecció per coronavirus o els casos de sospita per contacte de risc amb 
pacients COVID positius. També hi ha descontent en el cas de consultes concretes que tarden dies en 
ser respostes o personal amb clínica no tant lleu (febre alta, artràlgies importants, cansament ...) als 
quals se'ls hi va fer agafar el cotxe per anar a la seu central de Motors per fer el frotis. Situació que no 
entenem quan a l'inici de la pandèmia, tots els treballadors i treballadores del SEM vam rebre un escrit 
oficial en que se'ns prohibia fer formacions presencials "per evitar contaminar-nos”. 
Els professionals del SEM estem cansats de llegir manifestos, noticies i bones intencions per part de 
tothom envers a la nostra tasca però, Qui cuida al cuidador? Quina cura té l’empresa de tots nosaltres? 
 
Des d’Infermeres de Catalunya (IdC) demanem uns procediments clars i inequívocs per tal que, en cada 
cas, el treballador sàpiga que ha de fer, on s’ha de dirigir, quina ha de ser la seva manera de procedir 
per tal de tenir autocura i no infectar altres companys, tenir uns temps de resposta curta i assegurar 
l’assistència i consell a tots els treballadors (també per als que, pel seu estat general, es vegin incapaços 
de desplaçar-se). 
 
És per això, que amb la intenció de no quedar-nos en la simple queixa i participar en la recerca d'alguna 
solució, els volem fer la proposta de protocol·litzar el circuït d’atenció als professionals amb sospita de 
COVID-19. 
 
Si ens centrem en les indicacions de la "Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de 
riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19" del Departament de Salut i la "Guía de 
actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios" publicat pel Ministerio 
de Sanidad el 13 d'abril, alguns dels punts més importants i urgents per introduir en aquest procediment 
són: 
 

1. Que els nostres caps facin difusió del telèfon de contacte directe entre els professionals amb el 
servei de prevenció de riscos laborals (SPRL). 

2. Que el telèfon de SPRL doni atenció un mínim de 8 hores al dia durant els 7 dies a la setmana, 
tal com es recomana a la guia. En el seu defecte, que el responsable territorial conegui el circuit 
i el pugui activar el més aviat possible. 

3. Establir els criteris de recollida de mostres: dia en què es fa la recollida (un mínim de 7 dies des 
de l'inici dels símptomes), el tipus de test que es farà i el lloc on es realitzarà la recollida de la 
mostra. Evitar al màxim els desplaçaments. Han de ser criteris clars i segons les recomanacions 
dels experts. 

4. La valoració, per part del  SPRL, de la presència de personal SEM amb condicions d’especial 
vulnerabilitat en relació amb la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 i determinar les mesures 
de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries, incloent-hi la possible reubicació 
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en un altre lloc de treball. Es consideren vulnerables els professionals amb malalties endocrino-
metabòliques (com la diabetis), malaltia cardiovascular (inclosa la hipertensió), malaltia hepàtica 
crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malalties  immunològiques, càncer, 
embaràs i majors de 60 anys. 

 
En el seguiment del cas cal implicar al propi professional. Tenint en compte que: 
 

• En tots els casos, cal seguir les recomanacions dels experts sense supeditar-les a les pressions 
assistencials. 

• Un nombre important de professionals es troben en situació de pluriocupació i són ells els que 
decideixen qui els farà el seguiment. Cal contactar per conèixer la seva evolució però no cal fer 
els tests si no és necessari. 

• Cal confiar en la seva pròpia percepció de la salut i possibilitat d’incorporar-se, però sempre 
seguint el protocol de seguretat per a la resta de companys. 

 

 
 

 
Donada la importància del tema abordat i els beneficis que representaria aquesta proposta en el conjunt 
dels professionals, restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o col·laboració que sigui 
necessària. 
 
 
Desinfecció de llocs de treball i protecció dels treballadors 
 
Des de IdC agraïm que s’augmentin les mesures per evitar contagi a les diferents CECOS i inclús que 
es procedeixi a fer desinfeccions importants (com la produïda a CECOS BCN) davant casos positius. 
Però en contrapartida,	 Volem	 posar	 en	 el	 vostre	 coneixement	 que	 encara	 a	 dia	 d'avui, ens trobem bases 
assistencials que després d’un cap de setmana llarg (3 dies), no s’ha produït cap tipus de neteja de 
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superfícies (només s’han tret escombraries). Parlem de bases amb un gran índex d’ocupació d’unitats 
en els diferents torns i bases, algunes, sense cap tipus de ventilació a l’exterior. Som els propis 
treballadors qui amb lleixiu desinfectem butaques i taules a l’entrada de torn. 
 
Tampoc entenem, que el SEM sigui l'únic dels “grans” serveis d’emergències estatals (SAMUR, 
SUMMA, EPES...) que a dia d’avui, no porti cap protecció extra en l’habitacle assistencial i siguin els 
propis professionals qui hagin de netejar la unitat amb els mateixos productes i procediments d’abans 
de la pandèmia. La sensació d’indefensió dels treballadors respecte a la protecció que s’està donant 
des del SPRL de SEM és immensa, i no només amb els procediments, també amb els EPI compartits, 
reutilitzats, i de baixa qualitat amb els quals han de treballar alguns professionals. 
 
Demanem, igual que va fer el comitè de PRL del CI, s'adeqüin les unitats a la nova realitat assistencial, 
així que es valorin nous sistemes de desinfecció de bases i unitats acordes a l’estat de pandèmia actual. 
 
 
Seguretat assistencial 
 
Tal i com ja vam proposar en una carta anterior dirigida a la Direcció Operativa, tornem a demanar dotar 
les unitats SVAI d'un segon tècnic en emergències sanitàries de forma que la dotació consti d'un 
infermer/a i dos tècnics. 
 
D'aquesta forma, l'assistència sempre la realitzaria un equip Infermer/a-TES i el segon TES conductor 
estaria net i no es contaminaria. Així ens evitem haver de mobilitzar una segona unitat per tal de donar 
suport a la unitat USVAI per mobilitzar o assistir al pacient, quedant més unitats operatives. 
 
Aprofitem per demanar que aquesta sigui una mesura que continuï en el temps després de la pandèmia 
ja que aporta major qualitat assistencial i dota de més seguretat als propis professionals. 
 
 
Test per al personal de la Unitat d'Intervenció i Suport 
 
Infermeres de Catalunya ha tingut coneixement de que s'ha procedit a fer el test de detecció del SARS-
CoV-2 als professionals de la unitat ORCA al CAP de Piera. 
 
Des de IdC sabem que n’hi ha hospitals (com el Clínic de Barcelona) i serveis d'emergències 
extrahospitalàries d’altres CCAA (com el SAMUR de Madrid), on es fan tests massius o inclús setmanals 
als seus treballadors, i no enteníem que SEM, com a eix vertebrador i de primera línia en aquesta 
pandèmia a Catalunya, tingués als seus treballadors sense aquestes proves fetes.  
 
Volem felicitar a la Direcció que hagi començat els test massius als professionals del SEM i demanem 
que es doni a conèixer el calendari per a les proves a la resta de professionals. 
 
 
Atentament, 
 

L'Hospitalet de Llobregat, 17 d'abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
Maria Esther Rodríguez Romero 
Secretària Secció Sindical 
Infermeres de Catalunya 
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