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La normativa sobre prevenció va canviant seguint 
l’evolució de la pandèmia, però malauradament, 
va a pitjor i no a millor, i els que en surten afectats 
som tots i totes les treballadores.
 
USTEC•STEs us adrecem a la pàgina web de Salut 
laboral, on trobareu la informació actualitzada de 
tots els temes relatius a la nostra salut en el lloc de 
treball, i sobretot informació sobre les afectacions 
de la Covid en el nostre món laboral.

VULNERABLES I ESPECIALMENT SENSIBLES

A l’inici de la situació epidemiològica, el Ministerio 
de Sanidad va delegar als Serveis de Prevenció la 
gestió de les mesures de seguretat i tot el relatiu 
a la salut laboral durant aquest període. A partir 
d’aquest moment, i seguint els criteris de risc que 
marca el mateix Ministerio, els Serveis de Preven-
ció han de valorar tots els seus treballadors/es per 
saber si són aptes o no per a la feina, és a dir, si 
poden treballar sense risc per a la seva salut.

USTEC•STEs continuem exigint al Departa-
ment d’Educació que assumeixi la respon-
sabilitat que li pertoca: cal preservar la salut 
dels seus treballadors i treballadores.
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Aquests criteris han anat variant al llarg del temps 
i actualment a les persones que treballem als cen-
tres se’ns ha rebaixat a nivell de risc 1 (Annex V), el 
nivell de risc comunitari. 

USTEC-STEs rebutja aquesta classificació de ni-
vell de risc que el nostre Departament ha accep-
tat. Denunciem que no s’està fent cap esforç per 

revertir una situació de risc per als treballadors/es.
No es poden fer normes sobre el nombre de per-
sones en les reunions “socials” i reduir-los a 6, i a 
la vegada seguir mantenint aules de fins a 35-38 
alumnes.

Com establim la vulnerabilitat o especial 
sensibilitat?

A Educació, els treballadors vam rebre un enllaç 
a un qüestionari: la declaració responsable: era 
obligatori respondre-la. Des de l’1 de setembre 
s’ha canviat el criteri i és voluntari.

En base a aquesta declaració responsable es de-
termina si som vulnerables o no, o si som especial-
ment sensibles. A partir d’aquí s’estableix si hi ha 
d’haver una adaptació del lloc de treball o cal que 
la persona tingui una IT per Covid-19.

INCAPACITAT TEMPORAL PER COVID-19

Quan l’adaptació del lloc de treball no és possi-
ble, s’estableix que la persona ha de tenir una in-
capacitat temporal (IT).

Què és el que està passant?

L’ICAM està denegant la baixa per sistema les per-
sones amb nivell de risc 1 i 2 ( NR1 i NR2). Algú ha 
decidit que l’àmbit escolar ha de ser considerat a 
tots els efectes com NR1:

- NR1 i NR2, o bé si  treballen a primària o insti-
tut, NO tindran la baixa. 

- NR3 poden tenir la baixa (però si poden tenir 

activitat laboral sense contacte amb persones 
simptomàtiques no tindran la baixa), i NR4 pot 
tenir baixa i en principi sense condicions. Sa-
bem de casos en que NR4 s’ha denegat també.

S’està fent una diferència entre les persones de 
MUFACE i les de SS, el primer greuge ja comença 
amb els tràmits  a fer i la rapidesa en respondre.
 
D’altra banda l’ICAM incompleix en el respecte als 
drets dels seus usuaris quan comunica la denega-
ció de baixa sense cap signatura d’un facultatiu/va 
i sense cap peu de recurs. D’altra banda, està infor-
mant de les baixes a través de l’app La Meva Salut, 
i això ho hem anat sabent a mesura que ens hi hem 
anat trobant. El Departament no ha informat de com 
fer tots aquests tràmits ni d’on buscar respostes.

REIVINDICACIONS USTEC-STEs

No ens cansarem de reivindicar les mesures que 
considerem adequades:

• Reduir les ràtios d’alumnes per aula amb el con-
seqüent augment de personal docent, d’atenció 
educativa i de serveis. Amb aquesta mesura es 
podrien garantir la distància de seguretat dins 
de les aules i centres educatius.

• Establir nivell de risc 2 per a tots els i les treba-
lladores.

• Proves PCR per a tots els professionals del centre.

• Garantir els EPI’s adequats per als treballadors 
i treballadores.

• Reclamem confinaments selectius de centres 
educatius, quan la situació en el mateix centre i en 
l’àmbit local o municipal esdevingui insostenible. 

• L’autopresa de PCR l’ha de fer el personal sanitari 
pertinent, en cap cas el personal docent o laboral.

• En la mesura que sigui possible i amb les ava-
luacions de riscos, dotar als centres amb siste-
mes de ventilació amb filtres HEPA.

USTEC exigim que als treballadors i treba-
lladores de l’Educació se’ns consideri nivell 
de risc 2 (NR2). Això ens permetria tenir ac-
cés a EPIs adequats i protegir adequada-
ment les dones embarassades

AFIL IA’T
LA NOSTRA
FORÇA
ÉS LA TEVA
PARTICIPACIÓ
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