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La Pandèmia de la 

Grip A H1 N1.

L’educació sanitària,
una tasca a encetar

EDITORIAL

Atenent els nostres objectius prio-
ritaris, informació i formació de les 
treballadores i treballadors, dediquem 
aquest quadern a un tema de gran 
importància i repercussió social : la 
pandèmia de la grip A H1 N1.

En aquestes pàgines, els diferents 
sectors ens plantejaran, valoraran i, en 
alguns casos denunciaran, les actua-
cions realitzades per l’administració 
i les empreses privades davant la 
pandèmia de grip A, plans d’actuació, 
protocols..., així com el plantejament i 
tracte del tema en els diferents comi-
tés.

A través dels articles volem poten-
ciar la cultura preventiva en els dife-
rents àmbits, convidant a la reflexió i, 
en especial, a la modificació d’hàbits i 
conductes.

Perquè només aconseguirem un 
equilibri i una salut medi ambiental 
quan desenvolupem una cultura de 
sostenibilitat i salut.

*Coordinadora Àrea  de Salut La-
boral i Medi Ambient .

JOAN CORTÉS

INFORMACIÓ GENERAL

CARMEN GÓMEZ GOMIS*

En matèria de salut pública i, sobretot, 
tenint en compte els principis i la pràc-
tica de la prevenció, és imprescindible 
promocionar l’educació sanitària entre 
la població i no sols entre els malalts 
o els col·lectius en situació de risc. 
L’educació sanitària és una eina indis-
pensable per a garantir l’estat de salut 
que insinua la definició d’aquesta pa-
raula emprada per l’OMS, l’Organització 
Mundial de la Salut. Aquesta educació 
sanitària ha de ser intuïtiva, transme-
sa de forma universal i ha d’assumir 
l’objectiu de difondre hàbits de con-
ducta saludables fonamentats en la 
filosofia de la prevenció.

Actualment, hi ha espais i circums-
tàncies que han de servir per a divulgar 
i promoure aquesta educació sanitària. 
Els espais tenen a veure amb aque-
lles institucions que poden adquirir el 
compromís de col·laborar en aquest 
tipus de campanyes, les circumstàncies 
fan referència a col·lectius humans que, 
per les seues característiques, poden 
beneficiar-se més i més aviat dels 
resultats d’aquestes campanyes o, per 
contra, poden veure’s perjudicats per 
l’absència d’estratègies de comunicació 
i publicitàries.

Els centres educatius són institu-
cions socials bàsiques per començar 
a treballar l’educació sanitària. Els 
menors d’edat són especialment 
vulnerables a adquirir hàbits i conso-
lidar conductes que moltes vegades 
són adquirits no precisament pels seus 
beneficis sanitaris sinó perquè tenen 
un poderós ganxo visual i estètic, es 
troben avalats pel seu entorn imme-
diat i simbolitzen il·lusòriament un 
sentit innat de rebel·lia. Ja se’n fan, de 
campanyes, als centres educatius, però 
són campanyes de procedència externa 
que es fan esporàdicament i no han 
fet impacte encara ni en el currículum 
escolar ni en l’acció tutorial.

Hi ha altres col·lectius humans i 
sectors socials necessitats d’aquesta 
dinamització de l’educació sanitària. 
El sector de la tercera edat és un 
col·lectiu especialment sensible als 
vaivens de la salut, un sector castigat 
per l’índex de les malalties cròniques 
i que reclama una atenció continuada 

dels serveis mèdics. La divulgació entre 
aquest col·lectiu humà dels preceptes 
de la filosofia de la prevenció, entre els 
quals juguen un gran paper els hàbits 
saludables, no faria créixer les esta-
dístiques de curació en molts casos, 
però aconseguiria millorar la qualitat 
de vida dels pacients i, a més, seria de 
gran ajut en la prevenció i recuperació 
de malalties passatgeres i estacionals. 
Per aquest motiu, els centres de salut 
són una peça clau en aquesta formació 
sanitària bàsica i el metge de família o 
les infermeres uns professionals que 
poden fer una aportació significativa.

Existeixen uns altres sectors socials 
i col·lectius humans que també tenen 
necessitat d’aquesta educació sanitària. 
Entre els sectors socials podem assen-
yalar el món laboral, entre els col·lectius 
socials subratllarem els grups socials 
desfavorits. Al món laboral, tot i que la 
legislació referida a salut laboral acu-
mula un recorregut històric important, 
ens trobem amb una escassa incidència 
de les regulacions i els protocols en la 
cultura preventiva dels treballadors i 
treballadores, i aquest fet és inquietant 
en alguns sectors productius, defici-
taris en les més elementals mesures i 
tècniques de seguretat i prevenció de 
riscos laborals. Quant als grups socials 
desfavorits, l’estil de vida i les condicions 
materials que els envolten, perfilen un 
concret marge de risc sanitari, el qual, 
de vegades, representa un perill immi-
nent de difícil prevenció si no es duen a 
cap estratègies contundents d’educació 
sanitària a través dels serveis socials.

No és la nostra intenció aprofundir 
més en el tema de l’educació sanitària, 
però sí que donarem un consells sen-
zills i pràctics perquè tothom adquirisca 
hàbits saludables i preventius davant la 
nova grip.

· Consumirem prou fruita i sucs natu-
rals.

· Mantindrem les vies respiratòries en 
bon estat.

· Practicarem una alimentació equili-
brada.

· Dedicarem temps a millorar la forma 
física i a descansar.

· Però, sobretot,...
Farem vida saludable
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Grip A i baixa laboral

 El Ministeri de Treball i Immigració 
va publicar en el BOE  núm. 113, de 9 
de maig, una resolució de la Direcció 
General d’Ordenació de la Seguretat 
Social, sobre la consideració com a 
situació d’incapacitat temporal deri-
vada de malaltia comuna els períodes 
d’aïllament preventius sofrits pels 
treballadors com a conseqüència de la 
grip A.

La resolució tracta de resoldre la si-
tuació que es planteja pel buit legal que 
hi ha pel que fa a la consideració de les 
pandèmies en el quadre de malalties 
laborals i el seu tractament administra-
tiu corresponent. La grip A està consi-
derada com a pandèmia per l’OMS, i so-
bre pandèmies no hi ha res de regulat 
en la legislació espanyola.

La qüestió es planteja a la situa-
ció de les persones treballadores que, 
després del seua contacte amb un cas 
de grip A pogueren estar afectats per 
aquesta malaltia i que, per aplicació 
de les precaucions establides per les 
autoritats sanitàries corresponents, es 
vegen sotmesos a l’aïllament preventiu 
corresponent, per evitar els riscos de 
contagi que es poden derivar d’aquesta 
situació fins al diagnòstic oportú. Es 
planteja la situació d’aquests treba-
lladors amb la Seguretat Social fins al 
moment en què es diagnostica si estan 
o no afectats per l’esmentada grip. En 
aquest temps, els treballadors no estan 
afectats per una malaltia o per un acci-
dent, com és evident, però han d’estar 
vigilats i rebre l’assistència sanitària 
oportuna per a la prevenció adient i, 
per tant, aquesta situació els impedeix 
treballar. Tot això alié a la seua volun-
tat per desenvolupar la seua activitat 
laboral.

Per a garantir la protecció de la salut 
dels treballadors durant els processos 
d’aïllament, la resolució determina: 
“Els períodes d’aïllament preventiu a 
què es vegen sotmesos els treballa-
dors com a conseqüència de la grip 
A seran considerats com a situació 
d’INCAPACITAT TEMPORAL DERIVA-
DA DE MALALTIA COMUNA, i durant 
aquests han de tindre dret a les corres-
ponents prestacions, complits els altres 
requisits exigits en cada cas, i en els 

La grip A està considerada 
com a pandèmia per l’OMS, 
i sobre pandèmies no hi ha 
res de regulat en la legislació 
espanyola.

INFORMACIÓ GENERAL

JUAN MIGUEL MUÑOZ OLMO

termes i condicions que estableixen 
les normes del Règim de la Seguretat 
Social en què es trobe enquadrat la 
persona treballadora.

Pel que fa a la salut, no hi ha molt 
a objectar, llevat que aquesta reso-
lució perjudica molt la majoria de les 
persones treballadores que es vegen 
en aquest cas i beneficia la Seguretat 
Social. Vegem-ho. Quan un treballador 
cau en incapacitat temporal per malal-
tia comuna, la Seguretat Social no paga 
els primers tres dies d’absència del 
treball i després paga el 60% del sou 
fins al dia 21 de la baixa. Si donem per 
bona la previsió que els tècnics fan i es 
calcula que en 10 dies la grip es cura, 

un treballador aïllat per possible con-
tagi, deixaria de cobrar tres dies del 
seu salari i el 40% dels set dies. Això 
pot significar la pèrdua de sis dies de 
salari mensual, és a dir, la quarta part 
d’un salari. Si la resolució haguera 
considerat “l’aïllament” com a “malal-
tia professional”, el sou que rebria 
el treballador seria el 75% del salari 
des del primer dia i el detriment seria 
substancialment menor.

És cert que hi ha convenis col·lectius 
que contenen clàusules que recullen 
que els dies de baixa seran cobrats 
al 100% dels salaris i, per tant, no els 
afecta. Però també és cert que hi ha 
molts convenis que no recullen res i 
que sí que els afecta i que aquests con-
venis són els que s’apliquen als sectors 
que menys cobren del teixit productiu. 
D’altra banda, si la causa és aliena a 
les persones treballadores i la solució 
se’ls imposa sense comptar amb ells: 
per què han de pagar-ne les conse-
qüències?

3 / 
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INFORMACIÓ SECTORS

En el més de juliol el departament 
mèdic de l’empresa va facilitar als 
seus treballadors un recordatori sobre 
la grip A, formulat de manera breu ia 
través de tres preguntes: símptomes, 
tractament i  precaucions a prendre.

A principis de setembre, el departa-
ment de Recursos Humans, va comuni-
car a empleats i proveïdors de l’empresa 
les actuacions de prevenció que s’havien 
posat en marxa, amb l’objectiu de prote-
gir la salut i garantir la continuïtat de les 
activitats del negoci.

La informació aportada als treballa-
dors ha girat en la situació actual de la 
grip A, i el pla d’actuació de l’empresa, 
actuacions enfocades a informar, pres-
tacións d’assistència sanitària continua-
da, campanyes de vacunació per grip 
estacional i grip A, incrementación de 
les mesures de neteja amb productes de 
major efecte antisèptics...

FERROVIARIS

RENFE I ADIF TENEN “PLANS”

LA GRIP A EN LA FORD

MARA MARTINEZ * PACO GONZÁLEZ

Davant la preocupació general, les em-
preses privades també han començat 
a preparar les seues actuacions. En 
l’àmbit ferroviari, Renfe i Adif ja fa al-
gun temps que donen per “fets els 
deures” amb l’elaboració dels seus 
plans d’actuació davant la grip A. El pas 
següent ha sigut donar-los a conéixer 
i, per això, s’han presentat als diferents 
comités d’empresa i de salut laboral, 
que, dit siga de passada, pel bon treball 
fet, hi donen el vistiplau. Enhorabona: 
nosaltres tenim plans!

Una volta feta la faena teòrica arriba 
el moment de la veritat, el moment de 
traslladar-la als llocs de treball. Com a 
empresa de serveis, una gran part de 
la nostra activitat es desenvolupa de 
cara al públic, amb molta gent dedica-
da a l’atenció directa, allò que suposa 
un alt risc de contagi (no només de la 
grip A, també de moltes altres malal-
ties, però la pandèmia ha provocat un 
increment de la sensibilitat de la gent 
davant el tema).

Doncs bé, la realitat a peu d’obra és 
molt diferent: la campanya d’informació 
externa i interna es redueix a uns car-
tells exposats al públic que parlem 

d’esternudar a sobre d’un mocador de 
paper i llavar-se les mans amb sabó; 
les mesures per a incrementar la higie-
ne potenciant la neteja no tenen pres-
supost, per la qual cosa el personal i 
les hores que s’hi dediquen són les (es-
casses) mateixes d’abans, això sí, ens 
han deixat a l’abast alcohol de neteja 
per a l’ús de qui vulga llavar-se; la do-
tació de mitjans de protecció individual, 
per raons d’imatge, no pot incloure no 
ja màscares, però en molts casos ni tan 
sols un vidre o un altre tipus de sepa-
ració per a l’atenció en taulells, i no-
més ens ha arribat un higienitzador de 
mans.

Les estadístiques i informes so-
bre la baixa incidència de la malal-
tia, que podrien tindre un clar efec-
te tranquil·litzador, imaginem que han 
d’estar fent-se, però segurament es 
guarden al mateix calaix on s’amaguen 
els plans.

Diuen que a les empreses ferroviàries 
Renfe i Adif s’està actuant davant la grip 
A. Quatre cartells i un potet d’alcohol!: 
Això són plans?

*Coordinadora Àrea de Salut Laboral
Sindicat Ferroviari

L’única ressenya d’actuació de l’estat 
referent a una possible pandèmia de 
grip la trobem en pla emès com a con-
seqüència de la grip aviària (2004/05) 
(http://www.msc.és/ciutadans/enfLe 
siones/enfTransmisibles/pandèmia/
home.htm), actualitzat en 2007.

Actualment existeix un pla de conti-
nuïtat i una guia per a l’elaboració del 
pla d’actuació dels centres de treball de 
juliol de 2009, que pretén ser una eina 
d’ajuda per a que les empreses desen-
volupin els seus plans de continuïtat.

Amb l’actual risc de grip A, les em-
preses, organismes públics, sindicats ... 
han desenvolupat els seus propis plans 
d’actuació i d’informació. Intersindical 
Valenciana ha creat un espai propi en 
http://stepv.intersindical.org/enxarxats 
i l’administració central a www.msps.es

Aquests plans d’actuació demostren 
que la “prevenció” funciona i que és rà-
pida -potser no tant com voldríem-, però 
que a poc a poc forma part del nostre 
entorn com una cosa habitual.

LEGISLACIÓ

La grip A en les institucions

MONTIEL ROCA
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Al setembre, aquest sindicat té notícies 
de l’aparició del cas d’una treballadora 
afectada pel virus de la grip A (H1N1) en 
el edifici del carrer Colom, 80.

Per evitar informacions errònies i 
desconcert i inquietud entre el perso-
nal que hi treballa, aquest sindicat va 
demanar a  la Sra. Paula Sánchez de 
León Guardiola, consellera de Justícia 
i Administracions Públiques i al Servei 
de Prevenció de Riscs Laborals:
- Informació sobre dades d’incidència 

de casos (nombre, lloc d’ubicació, 
data d’aparició).

- Mesures preventives adoptades.
- Informació transmesa.
- Previsió de mesures preventives a 

prendre en els casos de:
a) Personal que atén el públic
b) Personal que atén usuaris en 

centres
Intersindical Valenciana denuncia, 

en la conselleria dirigida per Paula 
Sánchez de León, l’incompliment de la 
llei de riscs laborals per no lliurar la 
documentació referida a la previsió de 
les categories professionals afectades 
per la grip A. Així mateix, critiquem la 
manca de previsió econòmica per fer 
front a les “baixes laborals” previstes, 
així com la falta de transparència i 
menyspreu que suposa desconéixer les 
funcions i competències dels òrgans 
paritaris de participació. 

L’esmentat sindicat ha avisat que 
demanarà el tancament dels centres i 
serveis que es vegen afectats massi-
vament per la malaltia, i que exercirà 
l’acció pública penal i administrativa 
davant els casos de negligència greu 
per manca de cura en el manteniment 
de la integritat del servei públic.

Hem d’afegir que aquest sindicat 
ha demanat de manera reiterada tot el 
cens de personal que treballa en cadas-
cuna de les conselleries, incloent-hi el 
personal de les empreses externes que 
treballen en els nostres edificis públics.

També hem instat la conselleria a 
especificar les actuacions a adoptar 
en cada cas que es presente relacionat 

INFORMACIÓ SECTORS

STAS: POLÍCIA I BOMBERS
LA PREVENCIÓ DE                
RISCOS EN ELS COSSOS 
D’EMERGÈNCIES 

PABLO-DARÍO IBAÑEZ*

En aquells casos en què podríem pen-
sar com a paradigma de la prevenció, 
trobem la paradoxa de l’excepció: la Llei 
de Prevenció de Riscos ens exclou, a 
alguns-com els policies-del seu àmbit 
d’aplicació (vegeu Art 3.2). 

Òbviament, algunes professions te-
nen més riscos que altres: però tenir una 
professió de risc no implica l’obligació de 
fer un risc de la teva vida, ni que un man-
dat legal et converteixi en una mena de 
“Tarzan” a qui en té prou un tapall ... 

Farts estem de reclamar més mit-
jans i millors materials. A la petició de 
“qualitat”, ens responen amb “compta-
bilitat”. Com si demanar un casc de pro-

amb la grip A dependent de cada centre 
i de l’activitat que s’hi duga a terme 
(centres de menors, residències de la 
tercera edat...), i, en cas de contagi, les 
mesures que cal prendre i si es neces-
sari tancar el centre o què s’ha de fer si 
no es pot tancar.

Mai no podrem esbrinar la incidència 
de la grip, si no coneixem els cens del 
personal que treballa en cadascun dels 
centres públics.

No es pot plantejar ni recomanar res 
que ja saps que no funcionarà.

Substitucions no factibles per no 
disposar de cultura de la substitució i 
per no saber-ne el cens.

Dins del personal ESSENCIAL, es 
preveu l’extrem de continuar ignorant 
els comités en tot aquest procés, fet 
que és tant una falta de respecte com 
una vulneració dels drets dels òrgans 
paritaris de participació per l’actual fal-
ta d’informació i de col·laboració en els 
plans per a fer front a la PANDÈMIA.

Pensem que aquesta pandèmia pot 
significar, a banda de poder contagiar-
se i patir la malaltia, sobretot un motiu 
de disfunció en la marxa dels centres i, 
a més a més, un agreujament de la falta 
de mesures de prevenció en els centres 
de treball. STAS-Iv

 
*  Coordinadora Àrea de Salut Laboral
STAS  

tecció avançada o peces amb millor pro-
tecció ignífuga per als bombers, o peces 
amb reforços en les articulacions per als 
motoristes de la policia fos una qüestió 
de caprici i no de necessitat. 

La qüestió és simple, encara que al-
guns polítics-administradors la conver-
teixen en injusta: per donar millor servei, 
hem de començar per la pròpia preven-
ció.   Us imagineu el que li pot passar a 
un bomber en un rescat vertical en alça-
da quan utilitza un arnès de més de 10 
anys d’antiguitat? I a un policia que ha de 
pujar en la seva patrulla a persones de 
tot tipus, incloent delinqüents detinguts 
i sense tenir una mampara de protec-
ció en el vehicle? Doncs els estic parlant 
del que és habitual ... almenys al nostre 
país. 

Per descomptat que la prevenció 
no queda aquí. Tots aquests serveis 
d’emergència tractem directament amb 
ferits que ens taquen de sang, amb im-
migrants de països on malalties aquí 
desconegudes o ja eradicades, se-
gueixen sent el flagell de la població, 
amb malalts de no sabem què ... que 
s’ha de traslladar urgentment a un hos-
pital . I quines mesures de prevenció i 
protecció ens facilita l’Administració? No 
s’espantin, jo l’hi diré: baixar les fines-
tretes i aguantar la respiració. 

És cert que alguns ajuntaments-
com el de València, que rara avis és ... 
- té un programa de vacunació per grip, 
tètanus i hepatitis-i parin de comptar-. 
Però és que parlem d’una plantilla de 
1.800 policies i altres 700 bombers. Per 
descomptat, no tots els ajuntaments po-
den permetre tenir un servei mèdic pro-
pi per policies i bombers (i molts no po-
den permetre i als policies, així que ni 
diguem dels bombers ...); alguns, bé 
per bon criteri, bé perquè els obliga la 
llei, contracten amb clíniques privades o 
mútues les revisions anuals de la salut 
dels seus treballadors, però tampoc ho 
fan tots. 

El que sí que saben fer totes les ad-
ministracions-això ho puc jurar-és exi-
gir als seus treballadors el màxim de la 
llei i més enllà, però de prevenir millor 
no parlem, perquè això costa diners ...

I ara amb el de la grip A ... pregueu 
pels seus funcionaris de les emergèn-
cies, per la seva salut i pel bon funcio-
nament de les finestres, perquè no ens 
donen ni màscares. 

Doncs que no per caprici, sinó per te-
nacitat, tenim per causa la prevenció, i 
que lluny d’evolucionar, per la seva ni-
ciesa ... patim necessitat. 

  *Responsable de Subsector de local
STAS

ADMINISTRACIÓ I JUSTÍCIA

GRIP A

ENCARNA GARCÍA*
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ENSENyAMENT

Les responsabilitats de la Generalitat
en l’ensenyament

BENJAMÍ GIMÉNEZ *

OPINIÓ

la Conselleria d’Educació no ha
dotat els centres de recursos 
econòmics extraordinaris 
per a fer front a les mesures 
d’higiene enfront de la 
pandèmia

La Generalitat s’ha limitat a repe-
tir les recomanacions del Ministeri 
d’Educació i el de Salut, sense adequar-
les ni adaptar-les a la realitat educa-
tiva. Des del mes de juliol, STEPV ha 
exigit a la Conselleria d’Educació, de 
manera urgent i extraordinària, que 
es reunisca amb els sindicats i que 
convoque el comité de seguretat i salut 
laboral. La petició encara no ha sigut 
atesa per les autoritats. El Sindicat 
també ha sol·licitat reunir-se amb 
la comissió paritària de seguretat i 
salut en el treball per a desenvolupar 
protocols que desenvolupen les me-
sures d’intervenció. STEPV planteja a 
l’administració valenciana “treballar de 
valent en l’assumpte, amb la màxima 
eficiència i rapidesa” i fer efectives les 
següents mesures:

- Les directius establertes al pla 
—que ja hauria d’estar elaborat i en 
vigor— han de ser clares i factibles 
per a ser aplicades al centre i a l’aula. 
Cal definir què cal fer quan qualsevol 
persona del centre, estudiant o perso-
nal treballador, presente símptomes de 
grip, i proporcionar les eines neces-
sàries per a fer-hi front.

- Cal una planificació amb anticipació 
suficient, amb una previsió de subs-
titucions per si es produeix un pic de 
l’epidèmia.

En la comissió permanent de coor-
dinació ha d’estar la representació de 
les treballadores i dels treballadors, 
a través dels delegats i delegades de 
prevenció. S’ha de traslladat tota la 
informació necessària a les persones i 
als òrgans corresponents.

- Les directrius s’han de fer efectives 
en tots els centres, públics, concertats i 
privats, per evitar situacions de descon-
cert entre el professorat i les famílies.

- Cal una formació específica sobre 
la grip A per al professorat, per a 
aclarir dubtes sobre com aplicar les 
recomanacions.

- Les escoles han de disposar de 
recursos, facilitats per l’administració, 
que faciliten l’aplicació de les recoma-
nacions: sabó als lavabos, mocadors i 
eixugamans de paper, servei de neteja 
instruït i suficient…

- Les mesures organitzatives que 
comporten modificacions de les con-
dicions laborals del professorat i dels 
equips directius han de ser negociades 
amb la representació sindical dels 
docents en els òrgans pertinents. Sense 
aquesta negociació prèvia no es pot res-
ponsabilitzar la direcció dels centres.

  *Coordinador Àrea de Salut Laboral
STEPV

La salut, segons l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS), és «l’estat complet 
de benestar físic, mental i social, no 
solament l’absència d’afeccions o 
malalties». L’extensió del concepte al 
món del treball és ben clara: una bona 
salut és garantia d’un treball ben fet.

En els darrers mesos, una nova 
malaltia, ja catalogada per les autori-
tats sanitàries com a pandèmia, irromp 
per tot el món. La grip A és una variant 
del virus de la grip comuna o estacio-
nal, i les seues simptomatologies no 
són massa diferents. Tanmateix, els 
mitjans de comunicació no han esca-
timat recursos per a abordar la nova 
malaltia. Alguns asseguren que hi ha 
en joc poderosos interessos econò-
mics de multinacionals farmacèutiques 
que pretenen crear entre la població 
un estat d’alarma i de por, pels supo-
sats efectes de la malaltia. També hi 
ha qui lleva ferro a l’assumpte i diu que 
no n’hi ha per a tant. Aquestes últi-
mes veus es recolzen en l’anàlisi de 
l’evolució de la malaltia a l’hemisferi 
sud, on els seus efectes no han sigut 
tan virulents com s’esperava.

Ningú no discuteix, però, que per a 
evitar el contagi les úniques mesures 
adequades són les higièniques: rentar-
se sovint les mans amb sabó, no tossir 
o esternudar a la cara d’un altre i usar 
mocadors de paper o fer-ho en la mà-
nega. Per les seues característiques, la 
grip A, serà difícil d’aturar, llevat que 
ens aïllem els uns dels altres o ens 
mantinguem a més d’un metre dels al-
tres, distància que permetria trencar la 
cadena de transmissió.

Però les persones són sers socials. 
Vivim, ens relacionem i interactuem 
amb la resta de semblants; la pròpia 
organització social i laboral impossi-
bilita l’aïllament radical per a evitar el 
contagi. Pel que fa al món del treball, 
i més concretament en l’àmbit educa-
tiu, és molt difícil posar-li fre a la grip 
A per les característiques d’aquests 
entorns. Com en qualsevol altre sector 
de la societat, la malaltia serà igual de 
benigna o de maligna que la grip con-
vencional.

I entre tanta controvèrsia mediàtica, 
l’administració valenciana, una vegada 

més, fa tard per a informar els centres 
educatius i per a desenvolupar plans 
que garantisquen la normalitat en els 
moments de màxima incidència de la 
malaltia i que asseguren un sistema 
de substitucions del professorat malalt 
que resulte àgil, ràpid i eficaç.

Sense un pla ben definit, perillen 
les garanties en l’organització dels 
centres i en les condicions laborals 
del seu personal. La inexistència dels 
coordinadors i coordinadores de salut 
laboral a cada centre —denunciada en 
nombroses ocasions pel Sindicat— di-
ficulta que progressen les actuacions 
en matèria informativa i preventiva. 
Aquesta coordinació permetria vehicu-
litzar eficientment en cada centre tota 
la informació a l’abast. La Conselleria, 
però, segueix incomplint una mesura 
aprovada ara fa més de dos anys.

La previsió de crear una comissió 
permanent de coordinació de res-
ponsables d’Educació i Sanitat, sense 
comptar amb els representants de les 
treballadores i dels treballadors, no ga-
ranteix que el seguiment de l’evolució 
de la malaltia i les informacions que 
se’n donen, siguen transparents i objec-
tives. Contràriament al que s’ha aprovat 
en altres departaments, com ara Jus-
tícia i L’administració sembla ignorar 
la ja escassa partida de despeses de 
funcionament  amb què dota l’educació 
pública. Educació oblida també impartir 
instruccions a les empreses de gestió 
indirecta de determinats serveis, com 
el transport escolar, el menjador o la 
neteja.
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Crònica d’una grip i d’una actitud anunciada

L’actitud de la Conselleria es pot re-
sumir en manca d’informació, deixa-
desa, pressa inusitada en determinats 
moments front a inoperància absoluta 
en molts altres. 

Comitè de seguretat i salut 
laboral de València
Rosa Clement

La primera comunicació sobre la pan-
dèmia va arribar a la Presidència del 
Comitè el dijous 24 de septembre de 
2009 adjuntant ‘el Pla d’Actuació de la 
Conselleria d’Educació front a la Grip 
A’ i comunicant que ‘Les al.legacions 
s’hauran d’enviar per escrit abans del 
dia 2 d’octubre.

La Presidència del Comitè va rebotar 
el correu als membres de la Permanent 
i es va convocar una reunió de l’àrea de 
salut del sindicat en la qual redactarem 
esmenes, que foren enviades abans de 
la data límit.

En la reunió de la Permanent del 6 
de novembre es va decidir convocar un 
Plenari Extraordinari del Comitè però 
no va arribar a constituir-se per falta 
de quòrum en no assistir només que 
10 dels 35 membres de l’administració, 
doncs es necessiten 12 membres com a 
mínim de cadascuna de les dues parts. 
De la part sindical, hi assistiren STEPV 
(14 de 16), CCOO (5 de 10), CSIF (2 de 3), 
ANPE (1 de 2), UGT (2 de 5).

En resum, finals de novembre i enca-
ra no tenim ‘Pla d’Actuació”

Comitè de seguretat i salut 
laboral de Castelló
Vicent Rodríguez

El Servei de Prevenció de riscos labo-
rals, ens va convocar el proppassat 24 
de setembre, donant una setmana per a 
fer les esmenes. Se convoca, de mane-
ra urgent, a la comissió permanent del 
Comitè, i dos dies després se convoca 
el Plenari, se valoren les esmenes, 
s’aproven i, el mateix dia 1 d’octubre, se 
comunica via correu electrònic.

Les esmenes proposades son:
- participació sindical en la Comissió 

Permanent de Coordinació,
- elecció de la coordinació de riscos 

laborals en els centres,
- que s’habilite d’un sistema urgent i 

àgil per cobrir les possibles baixes,
- que es prenguen mesures específi-

ques en centres d’Infantil i Especial, 
- que es concreten els grups de risc,
- que es dote d’un pressupost ex-

traordinari per a les despeses que 
s’originen per la compra de moca-
dors, gels, ...

- que Conselleria faça arribar al per-
sonal de cuina, transport i neteja les 
mesures higiènic-sanitàries preven-
tives.

- determinació de l’autoritat que de-
termine el tancament del grup, 
classe o escola en cas d’una greu 
situació.
D’ençà, no saben res de 

l’administració. Finals de novembre i 
encara no temin Pla d’Actuació.

Comitè de seguretat i salut 
laboral docent d’Alacant
J. Salvador Vidal

El Comité s’adreçà el 20 d’agost a la 
Direcció Territorial i al Servei de Pre-
venció de Riscos Laborals per demanar 
que s’informe al Comité i al personal 
docent de les mesures, protocols, 
plans...  previstos per fer front a la grip 
A, pensant que els responsables de 
l’Administració (educativa i sanitària) 
haurien de tenir enllestida tota la infor-
mació abans de l’inici del curs escolar. 
Estem a finals de novembre i encara no 
s’ha rebut cap resposta.

El Servei de Prevenció ens remet 
l’esborrany del pla per als centres edu-
catius la darrera setmana de setembre 
per tal que els comités feren aporta-
cions o esmenes abans del 2 d’actubre 
(ara sí, amb molta premura). El comité 
compleix amb el termini i envia les se-
ves propostes en la data indicada sense 
que, ja avançat el mes de novembre i 
amb moltes notícies sofre l’extensió de 
la malaltia als centres, tinguem notí-
cies sobre l’acceptació o no de les pro-
postes ni sobre l’enviament als centres 
d’aquest protocol. 

Universitat d’Alacant

El seguiment està centralitzat en el 
Servei de Prevenció. De moment, 
s’ha convocat la Comissió Perma-
nent del Comité de Seguretat i Salut 
de la UA. S’ha informat a les em-
preses de restauració i de neteja del 
Campus perquè tinguen cura sobre 
la higiene i s’han publicat tríptics 
i una pàgina amb tota la informa-
ció i novetats de la grip A i de les 
campanyes de vacunació que durà 
a terme la UA respecte a la grip 
estacional i a la grip A. Les baixes se 
cobriran de la manera habitual.

Universitat Jaume I de Castelló

El Comité de Seguretat i Salut de 
la UJI ha debatut els documents 
on s’estableixen els nivells de risc 
i els procediments a seguir. El 
CSS es convocarà les vegades que 
siga necessari. S’està elaborant 
una campanya informativa i des 
de la secció sindical es difondrà la 
informació pel web. Les baixes del 
PAS es cobriran amb les borses en 
vigor i en el cas del PDI no està del 
tot clar.

Universitat Politècnica de 
València

El seguiment es fa per un Grup de 
Treball presidit per la Vicerectora 
d’Assumptes Socials. S’està pre-
parant un protocol d’actuació per 
assegurar la continuïtat de l’activitat 
acadèmica i administrativa de la 
UPV.

Universitat de València

El seguiment es farà per una Comis-
sió formada per tres vicerectors, per 
la vicegerenta, per tres membres 
del Servei de Seguretat, pels presi-
dents dels òrgans de representació, 
pel delegat del rector per a estu-
diants i per un catedràtic de medi-
cina preventiva i salut pública de la 
Universitat i assessor de l’OMS.

Fins ara s’ha reunit una única ve-
gada. Les baixes del PAS es cobri-
ran amb les borses en vigor i en el 
cas del PDI possiblement es farà de 
la manera habitual en els casos de 
baixes de curta duració, substituint 
uns companys a altres.



8 / quaderns de salut laboral i medi ambient / gener 2010

INFORMACIÓ COMITÉS

 Quan es parla de grip A, realment 
estem parlant d'un procés infecciós 
amb símptomes semblants a una grip 
comuna com febre, mal de gola, tos, do-
lors musculars, falta de gana, secreció 
nasal i que, com és habitual, sol durar 
uns set dies.

Per les peculiaritats del mecanisme de 
transmissió de la infecció, inhalació del vi-
rus, s'espera una taxa elevada d'infecció, 
en forma d'una ona de ràpid contagi en 
la qual s'han contemplat xifres del 30% 
de població afectada. No obstant això, és 
molt poc agressiu i més del 95% dels ca-
sos cursa de manera lleu.

Des d'un punt de vista sanitari la in-
tervenció és bàsicament de caràcter 
preventiu actuant sobre el focus de la in-
fecció mitjançant l'aïllament relatiu de 
les persones malaltes i el control de les 
seues secrecions respiratòries, sobre el 
mecanisme de transmissió amb mesu-
res d'higiene personal i ambiental com 
la llavada freqüent de mans, neteja acu-
rada i ventilació dels espais de convivèn-
cia tant de caràcter privat com públic i, 
finalment, i sense entrar en polèmiques 
de caràcter tècnic, reforçant la immuni-
tat dels potencials receptors mitjançant 
la vacunació.

Del que s'ha dit anteriorment, es de-
dueix que estem davant d'un problema 
sanitari en el qual destaca més la quan-
titat de casos que la gravetat d'aquests i 
l'abordatge no és diferent del que es pot 
aplicar habitualment amb la grip esta-
cional. Però sobre el problema sanitari 
incideixen altres qüestions que hi confe-
reixen certa complexitat i, entre altres, 
destaca la repercussió que l'elevada taxa 
de contagi puga tindre sobre el normal 
funcionament de l'entramat socioeconò-
mic del país.

Traslladant aquesta qüestió a l'àmbit 
de l'administració de la Generalitat, és 
ací on, com a organització sindical, sí 
que volem, podem i tenim l'obligació de 
fer algunes consideracions sobre la in-
tervenció de les unitats de prevenció de 
riscos laborals en l'abordatge del pro-
blema de la grip A, una intervenció que, 
al nostre entendre, no ha sigut ni bona ni 
roïna; ha estat, simplement, nul·la.

A primera vista pot semblar, o la re-
comanació de la immunització.

Grip A: El paper dels Serveis de Prevenció

XELO FRIGOLS*

La Intersindical Valenciana opina 
que els serveis de prevenció han comés 
l'error de pensar que la salut laboral és 
un concepte estàtic, en el qual una ve-
gada identificats els riscos per a la sa-
lut que es deriven del treball, aquests 
romanen inalterables en el temps i no 
estan sotmesos a la influència de qual-
sevol altra circumstància de caràcter 
temporal. La salut laboral, la salut dels 
treballadors i treballadores no és alie-
na a l'entorn ambiental en què desen-
volupen la seua activitat i si determinats 
factors externs canvien, pot donar la cir-
cumstància que alguns llocs de treball, 
en els quals l'aplicació dels protocols 
d'intervenció descarten a priori qualse-
vol possibilitat de risc biològic, puguen 

ser susceptibles de ser revisats com és 
el cas que ens ocupa.

Ara només queda esperar i, arribat 
el cas, aprendre dels errors per evitar 
situacions com la de Mèxic, en què es 
van paralitzar els serveis, els trans-
ports i en definitiva, el país sencer i, en 
canvi, imitar la d'Austràlia, igualment 
a l'hemisferi sud, en la qual el país ha 
funcionat normalment sense vacunes i 
sense pànic. Prova d'això és que no s'ha 
dit en els mitjans de comunicació i ja se 
sap que en aquests casos... "Si no hi ha 
notícies, són bones notícies".
*Delegada Prevenció STSPV - IV


