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Aquesta secció sindical ha tingut coneixement que el dia 13 de juliol va acudir a la guàrdia una infermera 
de pràctiques que presentava simptomatologia de COVID-19. El SEM no li havia demanat que aportés 
cap analítica amb una PCR negativa (tal com s'havia demanat de procedir per part dels delegats de 
prevenció del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del SEM amb data 1 de juliol). 
 
El divendres 17 de juliol, l'infermer de la unitat s'assabenta de què la infermera de pràctiques ha donat 
positiu per a COVID-19. Cap reponsable del SEM contacta amb l'infermer ni cap altra membre de la 
unitat. Ha de ser el mateix professional qui ha de procedir a avisar als seus reponsables i a la resta de 
professionals de la unitat que havien estat en contacte amb la infermera de pràctiques.  
 
El dia d'avui ja tenim professionals confinats degut al contacte amb personal de pràctiques que ha 
resultat positiu en COVID-19 i que no tenen cap mena de control per part del SEM. 
 
Aquesta secció sindical ja ha demanat en ocasions anteriors la realització de PCR  així com ha posat 
de manifest el mal funcionament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals durant la pandèmia. Ara 
estem en fase de rebrot i es preveu que aviat tornarem a assistir gran quantitat de casos de COVID-
19, amb el que veiem perillosa l'actitud dels responsables del SEM en relació amb la prevenció, 
seguiment i control dels professionals del SEM. 
 
Tenim constància que altres centres sanitaris realitzen PCR periòdiques (setmanals o quinzenals). No 
entenem que amb el pressupost milionari del SEM (i sabent que durant la pandèmia s'han gastat més 
de 600.000 d'euros en compra de material, vehicles i serveis), aquesta Direcció ho hagi estat capaç de 
vehicular la possibilitat de realitzar PCR als seus professionals i aquests hagin d'acudir a fer-se-les amb 
favors d'altres centres sanitaris o al seu Centre d'Atenció Primària. 
 
És obligació de la Direcció del SEM garantir la seguretat de tots els seus treballadors aplicant les 
mesures que siguin necessàries per minimitzar l'exposició i el risc de contagi. Per tot això demanem 
que mentre duri aquesta pandèmia i de forma immediata: 
 

1. Que no es porti personal de pràctiques d'universitats, formació MIR/IIR o altres similars 
2. Que se li realitzi PCR/serologia al personal de pràctiques per entrar a treballar abans de 

començar les pràctiques i no inicïin aquestes sense tenir resultat negatiu. 
3. Que es realitzin controls de PCR i serologies periòdiques a les treballadores i treballadors del 

SEM preventivament de forma setmanal o quinzenal pel bé de la salut dels treballadors, les 
seves famílies i a la població que atenem. 

 
Aquest sindicat es reserva el dret de dur a terme quantes accions legals siguin necessàries per protegir 
la salut de les treballadores i treballadors del SEM. 
 
 

L'Hospitalet de Llobregat, 21 de juliol de 2020 
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