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EXIGIM MESURES PREVENTIVES A LA SUBDIRECCIÓ PER LES SRC DE MOSS@S 

BROT DE COVID19 A LA SALA DE REUS-112 

 

Avui mateix USPAC ha registrat escrit adreçat a la Subdirectora de Prevenció de Riscos i 

Salut Laboral per informar-li, en cas de desconeixement, d’un brot de covid19 a la Sala de 

moss@s del SRC de Reus, que actualment seria de 16 positius confirmats, tot i que podrien 

ser molts més tenint en compte que, seguint el protocol actual del Departament de  Salut a 

aquells que tenen la doble pauta de vacunació i no tenen símptomes no se’ls estan fent test 

i fan vida normal seguint directrius d’aquest protocol. 

USPAC exigeix a aquesta Subdirecció que en aquest cas que s’ha produït un brot tan 

puntual en un centre de treball (avui és aquest i demà pot ser qualsevol comissaria) 

s’augmentin les mesures preventives i sobretot es realitzi un cribratge massiu al lloc afectat, 

tenint en compte que es tracta d’una Sala amb poca ventilació, on els operadors només 

estan separats per una mampara i és complicat complir les distàncies  de seguretat 

preventives. 

           

Per aquest motiu, hem sol·licitat: 

 

- Que s’incrementi la neteja i desinfecció en aquest lloc de treball i en la resta de Sales 

així com material preventiu suficient als companys i companyes. 

- Que es garanteixi una bona ventilació de la zona, donades les característiques 

concretes que tenen les sales. 

- Que es faci un cribratge preventiu massiu als companys i companyes en aquest destí 

i en aquells on es puguin produir d’altres brots, fent PCR a tothom, donat que és 

l’únic mitjà que garanteix al 100% un resultat positiu o negatiu. 

 

Aprofitem per recordar-vos que tot i que estiguem vacunats amb doble pauta, s’ha de 

seguir amb les mesures preventives covid19, sobretot mascareta, neteja freqüent de 

mans i de material en cada canvi de torn de treball i en cas de tenir símptomes contactar 

amb Salut, per tal de que us facin els test i el seguiment corresponents. 
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