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Front a l’alarmisme, prevenció i responsabilitat 

 

Passat un mes des del començament del curs, des de CCOO fem una valoració en general 

positiva, amb algunes excepcions, del funcionament dels procediments de prevenció dels 

riscos per a la salut laboral (i concretament contra la Covid-19) posades en marxa per la 

Universitat de València, amb la col·laboració activa i decidida del Servei de Prevenció i 

Medi Ambient, el Comité de Seguretat i Salut, del que formem part els sindicats, i de tot 

el personal de la comunitat universitària.  

En aquest sentit: 

 No hi ha constància d’infeccions produïdes en els centres de treball durant 

aquest període. 

 S’han produït les modificacions per permetre la continuïtat presencial de la 

docència, la recerca i l’extensió cultural. 

 S’ha atés al personal vulnerable que ho ha sol·licitat. 

 Hi ha un procés d’informació i revisió permanent dels protocols de seguretat, 

amb participació de la comunitat universitària. 

 L’afectació de la pandèmia a la comunitat de la Universitat de València és 

menor de l’estadísticament esperable. 

 

AMB TOT I AIXÒ, CCOO DEMANA: 

 Agilitar els canals d’informació per evitar disfuncionalitats. Per exemple, 

s’ha de garantir que flueix la informació permanentment entre persones referents 

respecte de la covid – responsables de les estructures de la UV – el personal hi 

relacionat – estudiantat i altres persones vinculades amb la UV. 

 Màxima transparència pel que fa als protocols d’actuació i mesures de 

seguretat, que han d’estar en revisió permanent (acompliment de les previsions 

dels Plans de Continuïtat i Contingència, amb expressió dels aforaments, 

adaptacions, etc.). 
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 Observança de les mesures de prevenció no només en aules, 

laboratoris o despatxos, sinó també i sobretot en espais socials, com ara 

corredors, cafeteries, etc., amb una clara determinació de les persones 

responsables en cada cas d’aquesta observança. 

 Cal insistir en la transmissió clara de la informació, fugint de la 

generació de soroll innecessari, així com en el respecte a la intimitat de les 

persones. També cal avançar en la senyalització de gabinets de salut i sales 

d’aïllament covid. 

 Realització ràpida i suficient de la campanya de vacunació antigripal. 

 Auditoria interna per revisar els procediments enllestits des de març i 

millorar-los per al futur. 

La defensa de la salut laboral i de les persones no es fa amb alarmisme i generant soroll 

innecessari, sinó amb l’establiment de procediments i protocols que garantisquen la 

seguretat, amb la responsabilitat i, en el nostre cas, amb el compromís amb la Universitat 

Pública. 

 


