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QUINS CANVIS SUPOSA L'APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ
2/2020?
-13 de juliol de 2020-

Prèvia consulta i participació dels sindicats, la Diputació de Barcelona ha
aprovat la Instrucció 2/2020, de 30 de juny, que modifica parcialment la
regulació continguda fins ara en el Protocol en allò que afecta al personal
especialment sensible (cliqueu aquí).

COL·LECTIUS DE RISC FRONT A CONTAGIS:










Majors de 60 anys.
Les patologies prèvies cròniques relacionades amb el sistema
respiratori, per exemple, asma, MPOC, etc. Les patologies prèvies
relacionades amb el sistema cardiovascular (hipertensos, diabètics,
etc.).
Persones amb malalties hepàtiques cròniques
Càncer amb fase activa
Trastorns immunitaris
Embaràs
Insuficiencia renal crónica
Obesidad mórbida (IMC>40)

QUINS CANVIS SUPOSA L'APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ
2/2020?
Amb caràcter general, segueix vigent la normativa de protecció relacionada
amb el personal vulnerable o especialment sensible front a contagi per la
COVID-19:

La Diputació no revisarà la situació actual d'aquest col·lectiu fins el 14 de
setembre.

Alguns dels que tenien el permís han passat a una IT (baixa). Heu de saber
que el permís de 48j s’activaria de nou (d’ofici) en el moment que finalitzi la
baixa.

NOVA POSSIBILITAT AMB CARÀCTER VOLUNTARI
Amb caràcter absolutament voluntari, s'obre la possibilitat que el personal que,
tot i formar part d'un col·lectiu de risc i gaudir del permís 48j, puguin demanar
reincorporar-se i treballar presencialment (sempre i quan el seu lloc de treball
hagi sigut declarat presencial al Pla de Contingència). Us recordem que el
teletreball segueix sent el mode de prestació de servei prioritari.

Per activar el procediment, poseu-vos en contacte amb el vostre referent de
Recursos Humans.

VALORACIÓ DE CCOO-DIBA
Els desplaçaments i el nombre de contactes augmenten les possibilitats de
contagi. Això és especialment greu en el cas del personal sensible. En aquest
sentit, CCOO desitgem que el màxim nombre d'empleats i empleades es
mantingui sota el paraigua de les mesures de protecció vigents, es a dir
mitjançant treballar a distància o amb el permís 48j (cliqueu aquí). Aconsellem
a tothom que actuï amb la màxima prudència.

Molt important: no acceptarem cap pressió envers el personal per a que
renunciï al permís 48j. Ja sabeu que ens teniu al vostre costat (contacte amb
nosaltres: clica aquí) Actuarem en contundència. Ens juguem la salut i la vida!
No es cap broma...

