Un procés de preinscripció sense tenir en
compte l’informe dels experts en prevenció i
salut?

Pati de l’escola Doctor Joaquim Salarich de Vic
Avui el Departament d’Educació ha enviat a les direccions les instruccions per al procés de
preinscripció per al curs 2020-2021, les podeu descarregar al final d’aquest document. Aquestes
instruccions han estat enviades des del departament de personal del Departament, però denunciem
que no s’ha tingut en compte l’informe del Servei de Prevenció del mateix Departament, un
informe que s’estava elaborant amb la participació dels sindicats. Fa pocs dies ja vam
publicar un resum de la mesa paritària de salut que vam mantenir per preparar aquest tema.
Aquesta instrucció
enviada avui és visiblement incompleta, amb els riscos per a la
salut que comporta que no es donin unes instruccions completes i
contrastades amb experts en aquesta situació de crisi sanitària.
Si el Departament
d’Educació no té en compte l’informe del Servei de Prevenció
en el qual hem participat els sindicats, com es pot dir que estan
garantint la salut dels treballadors? Com pot ser que l’administració
obviï els seus propis tècnics de prevenció i salut en plena
pandèmia mundial?
La precipitació i

la improvisació són incompatibles amb la prevenció i la cura de la
salut, i això ens posa a tots en risc.
Per això, des de
la Intersindical-CSC exigim que, per tal de preservar de forma real i
efectiva la salut de tots els treballadors de l’educació, s’enviï
a les direccions un missatge que deixi sense efecte aquestes
instruccions i que se n’elaborin unes de noves tenint en compte
l’informe dels tècnics especialistes i dels sindicats
Aquesta és l’única manera de garantir que no es posaran en risc
els treballadors, la qual cosa hauria de ser l’objectiu fonamental
en la situació actual, per sobre de qualsevol voluntat
administrativa.
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