Benvolgudes i benvolguts,
A causa de la greu situació que estem vivint en Catalunya enfront de la lluita de la pandèmia
causada pel SARS-CoV-2, tots els professionals dels centres sanitaris que formen el SISCAT, estan
a primera línia.
En aquesta dura lluita contra el coronavirus, estan passant per moments molt durs i difícils,
conjuntament amb situacions que mai oblidaran.
La difícil gestió de la situació, pel dèficit d’infraestructures i la falta de personal pels contagis i
pels aïllaments domiciliaris, estan fent que les diferents Direccions dels centres sanitaris,
realitzin mesures per poder pal·liar els nombrosos esdeveniments que estan sorgint.
Per tot el que s’ha exposat, un dels primers centres hospitalaris en modificar l’horari i cadència
del seu personal d’infermeria ha estat el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Els
professionals hauran de realitzar jornades maratonianes de 12 hores, jornades que s’acabaran
implementant en la resta de centres, a causa de la manca de professionals que hi ha per cobrir
els tres torns i a la vegada poder tenir a disposició equips de professionals que puguin cobrir
possibles baixes futures, per desgràcia els casos de contagi entre el personal sanitari cada vegada
són més.
Treballar una jornada de 12 hores, contínuament amb els equips de protecció individual,
conjuntament amb la càrrega emocional extrema, per la situació crítica de molts dels pacients,
i la càrrega física són indescriptibles.
Des de FAC-USOC, creiem que és el moment d’un gest d’agraïment i reconeixement a tots i totes
els/les professionals de tots els àmbits i col·lectius, per part del Govern de Catalunya.
Petit, sí, perquè mai es podrà agrair la seva dedicació i el seu esforç.
Per tot això, sol·licitem la IMPLANTACIÓ D’UN PLUS DE DIETA de 30€ per jornada efectiva per
aquells professionals que estiguin treballant en torns de 12 hores.
Aprofitem també per sol·licitar de FORMA URGENT, el subministrament d’equips de protecció
individual (EPI) i tota classe de material sanitari, tant per la protecció de tots i totes els/les
professionals, com perquè puguin garantir una correcta qualitat assistencial a tots els pacients
en aquests durs moments.
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