Resum Jornada
COVID-19: NOUS REPTES.
Gestió del risc a l'empresa, impacte
psicosocial i vacunació

28 d’abril de 2021
Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

Amb el suport de:

Programa
11.30 h Inauguració de la jornada. Núria Gilgado, secretària de Política
Sindical i coordinadora de l'Àrea Externa de la UGT de Catalunya
11.45 h Gestió del risc de covid-19 a l’empresa. Josep Bonet, coordinador
tècnic de l’OTPRL de la UGT de Catalunya.
12.00 h Torn obert de paraules
12.15 h Impacte psicosocial de la covid-19. Roberto Buil, psicòleg sanitari i
del treball de l’associació AFDA.
12.30 h Torn obert de paraules
12.45 h Vacunació enfront de la covid-19. Carmen Cabezas i Peña, subdirectora general de Promoció de la Salut del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya
13.00 h Torn obert de paraules
13.15 h Clausura. Núria Gilgado, secretària de Política Sindical i coordinadora
de l'Àrea Externa de la UGT de Catalunya.
Modera la jornada: Mamen Márquez, de la Oficina Tècnica de Prevenció de
Riscos Laborals (OTPRL) de la UGT de Catalunya.

Podeu veure la jornada de forma íntegra en https://cutt.ly/abbqn0K

Núria Gilgado va inaugurar la jornada, convocada amb motiu del Dia
Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, amb una valoració de la
sinistralitat a Catalunya durant els darrers anys, en que el nombre d’accidents
laborals no ha parat de créixer. Malgrat que la pandèmia ha fet baixar el nombre
d'accidents l’any passat, tal com era d'esperar, a causa del confinament, el
tancament d'activitats no essencials, els ERTOS, les restriccions de mobilitat i el
teletreball, els accidents mortals van augmentar l’any passat el 21,54%, i van
perdre la vida per accidents laborals 100 persones a Catalunya.
Tal i com diem en el Manifest del 28 d’abril
d’aquest any, la UGT de Catalunya
considera imprescindible
adoptar
mesures
urgents per acabar amb la xacra de la sinistralitat
laboral, com ara un pla de xoc contra la
sinistralitat emmarcat dins la nova Estratègia
catalana de seguretat i salut en el treball, la
derogació de les reformes laborals culpables de
la precarietat laboral instaurada al mercat de treball i la implantació de la figura
del delegat i delegada territorial i/o sectorial de prevenció de riscos laborals.
També podeu visualitzar les seves declaracions del Dia Mundial de la Seguretat
i la Salut en el Treball https://www.youtube.com/watch?v=KnFMgPHZmg8

El primer ponent, Josep Bonet ens ha parlat sobre l’important paper que esta
tenint la prevenció de riscos durant la pandèmia, així com la necessitat de revisar
les avaluacions, els protocols de treball, els plans d’autoprotecció, i en general
d’integrar les mesures de prevenció de riscos enfront del covid-19, tal i com
estableix el procediment d’actuació dels serveis de prevenció. Ha destacat el
paper de totes les empreses, ja siguin o no
sanitàries, en la prevenció dels contagis i en
la lluita contra la pandèmia. El teletreball ha
tingut també un paper molt destacat, amb els
seus avantatges i inconvenients i, malgrat la
seva regulació pel RD 28/2020, deixa encara
molts de fronts oberts que s’hauran d’anar
tancant per la negociació col·lectiva.
Ha destacat també la importància de la ventilació com a mesura preventiva,
reflexionant sobre l’important avenç que ha tingut el coneixement científic sobre
el virus durant aquests mesos, on hem passat d’estar més centrats en la
transmissió per contacte directe, al reconeixement de l’important paper dels
aerosols.
Per acabar ha recordat que en l’actualitat la covid-19 només està reconeguda
com a malaltia professional per les treballadores i els treballadors sanitaris i
sociosanitaris (RD 3/2021) i la necessitat de fer extensiu aquest reconeixement
a tots els col·lectius que poden estar exposats al risc de contagi en el seu lloc de
treball, com ara el personal de neteja que comparteix amb els sanitaris els

mateixos espais de treball o el personal que presta serveis sanitaris o
sociosanitaris exclusivament fora d’aquests centres de treball o a domicili.
Ha finalitzat la seva intervenció amb la presentació de la Guia sindical: prevenció
de riscos laborals i covid-19, elaborada per la UGT de Catalunya amb l’objectiu
de facilitar a les delegades i els delegats de prevenció una informació fiable, útil
i actualitzada sobre el virus , les mesures preventives, els canvis normatius i les
recomanacions de les autoritats sanitàries.
A continuació, Roberto Buil ha començat la seva intervenció amb una brillant
reflexió sobre la situació actual de pandèmia i els canvis que ha comportat, així
com la seva influència sobre els processos cognitius, les emocions i les
conductes de les persones. Aquests canvis, que han afectat a diversos àmbits
com la salut, l’economia, la feina, els costums i estil de vida i fins i tot als drets i
llibertats, han generat una gran incertesa amb importants conseqüències sobre
la salut mental: augment dels símptomes nerviosos, problemes d’estat d’ànim,
problemes relacionats amb conductes alimentàries, problemes de son,
problemes obsessius, etc.
A continuació el ponent ha proposat
algunes recomanacions per afrontar
aquesta situació, tant a nivell
individual com d’empresa. A nivell
personal és important moure’ns i fer
exercici per mantenir-nos en forma i
en bon estat d’ànim, comunicar-se i
mantenir la relació amb familiars i
amics, desconnectar per evitar
l’excés d’informació, i cuidar i ser cuidat per sentir-nos útils i estimats. Des de
l’empresa és recomanable promoure conductes saludables, mantenir un bon
clima laboral i la qualitat de les relacions socials, respectar els horaris, vetllar per
la transparència, promoure la formació i fomentar l’estabilitat. Podeu consultar el
document
de
la
seva
presentació
http://ugtcat.net/subdominis/premsa/impacto_psicosocial_de_la_covid19_roberto_buil.pdf
La darrera ponent va ser la Dra. Carmen Cabezas, màxima responsable de
vacunació a Catalunya, amb una exposició molt complerta i aclaridora sobre el
Pla de vacunació en la que va destacar la gran tasca realitzada pels EMV i els
serveis de preventiva, prevenció de riscos i serveis sanitaris, aportant també
moltes dades epidemiològiques sobre l’evolució de la pandèmia i sobre
l’estratègia, criteris i objectius del Pla de vacunació. l 22,4% de la població
catalana ja ha rebut al menys una dosi.

Ha apuntat que el focus principal d’aquestes
properes setmanes són les persones més
grans, que seran ateses principalment des
de l’atenció primària, i que després es
continuarà per criteri d’edat. Tot el sistema
sanitari participa en la campanya de
vacunació:
hospitals
amb
persones
transplantades,
Salut
laboral
amb
professionals sanitaris i de serveis
essencials. Totes les unitats del Departament i CatSalut estan implicades. Els
SEGIVs (Serveis de Gestió Integral de Vacunes) juguen un paper clau en la
distribució.
Durant la seva intervenció i al torn de preguntes, la Dra. Cabezas ha explicat, de
forma molt entenedora i pedagògica, les característiques i principals diferències
entre les diverses vacunes disponibles, la seva eficàcia i beneficis, així com les
dosis i les pautes d’administració de cadascuna d’elles, i les indicacions per
trams d’edat o per determinats col·lectius com dones embarassades, joves i
persones amb determinades al·lèrgies o en tractaments anticoagulants. Podeu
consultar
el
document
de
la
seva
presentació
http://ugtcat.net/subdominis/premsa/ponencia_vacunes_dra_carme_cabezas.pdf
Durant tota la jornada els assistents van mostrar un gran interès per les
intervencions i van plantejar diverses preguntes als ponents, en especial a la Dra.
Cabezas a qui van plantejar molts de dubtes i preguntes sobre eficàcia i pautes
de vacunació de les diferents marques comercials, la legalitat de les exigències
de vacunació que es fan en alguns sectors, o la situació de determinats
col·lectius laborals o de treballadors amb determinades patologies.
Finalment la Núria Gilgado va reprendre la paraula per iniciar la cloenda de la
jornada informant de la participació de la UGT en un projecte a nivell europeu
amb diverses associacions per sol·licitar l’alliberament de les patents de les
vacunes, que de fet han estat creades per les grans companyies farmacèutiques
amb diners públics, per garantir l’accés universal i gratuït dels ciutadans i els
països, ja siguin rics o pobres, i així poder establir una estratègia de vacunació
mundial coordinada i efectiva.
També ha destacat que qualsevol programa de vacunació que s’estableixi en el
si d’una empresa ha d’estar necessàriament coordinat amb el Pla de vacunació
vigent a Catalunya i respectant els criteris i prioritats establerts per les Autoritats
sanitàries. Ha finalitzat la cloenda agraint als ponents la seva col·laboració i
aportacions i als assistents per la seva participació i l’interès.
La jornada ha estat conduïda per la Mamen Márquez, qui ha presentat els
ponents i ha fet una moderació molt dinàmica dels torns de preguntes. La sessió
ha finalitzat a les 14.00h.
Podeu veure la jornada de forma íntegra en https://cutt.ly/abbqn0K

