
 
                                                                                                                             25 / març / 2020 

  
 

                                                         avgda. Blasco Ibànez, 21 46010 - València  Tel: 96 398 30 17   
web: www.uv.es/ccoo          email: ccoo@uv.es 

 

CCOO
U N I V E R S I T A T   D E   V A L È N C I A

informa

LA SALUT ÉS EL PRIMER.  
 
PODEU CONTINUAR TRASLLADANT TOTES LES CONSULTES LABORALS VIA EMAIL A l'ADREÇA:  ccoo@uv.es 
US RECORDEM LA NOSTRA WEB: www.uv.es/ccoo/ 
I EN LA NOSTRA WEB MONOGRÀFICA: https://www.uv.es/ccoo/covid/ 

                                       
En la reunió tinguda hui dimecres 25, entre la Gerencia i un delegat o delegada de prevenció de 
cada sindicat, i convocada amb caracter d'urgència, s’ha parlat de la situació actual del personal 
de la Universitat davant el COVID-19.  

CCOO HEM DEMANAT:   

• Avaluar regularment la situació i establir mesures en l'àmbit de la salut laboral i de les 
condicions de treball amb els sindicats.   

• Reforçar els gabinets de salut i dotar-los de proves de detecció ràpida.  

• Fer una auditoria quan tot passe per analitzar el procés de resposta. 

La Gerencia ens informa que:  

• Estan garantides les mesures de prevenció: gels, solucions desinfectants, guants...  
• Tots els accesos a edificis, son autoritzats per degans i deganes i comunicats a Rectorat.  
• Respecte al personal docent i investigador, aquests personal está treballant, a distància 

o en línea, i el control es fa des de  deganats, en aplicació dels plans de continuïtat dels 
centres. En aquests moments hi ha aproximadament 40 persones de recolçament a la 
investigació que accediren dimarts 24, a les instal.laciones, però la Institució intenta 
reduir-lo.  

• El personal de les Fundacions de la Universitat no treballa presencialment, ho fa amb la 
modalitat no presencial de treball, exceptuant com serveis imprescindibles les dos 
cliniques de la fundació Lluís Alcanyís: Podología i Odontología.  

• El personal d'administració i serveis està treballant presencialment únicament el 
personal dels serveis essencials de la Universitat. Dimarts varen fitxar el GDH 30 persones.  

• La contractació de personal de capitol VI, es manté.  
• Respecte a les empreses externes (instruccio 4/2020). Es mantenen les condicions perquè 

no facen ERTEs. Gerencia, farà altra recomanació a les empreses perquè permetan 
la  conciliació al seu treballador o treballadora que ho demane.    

• Hi ha molta incertesa sobre la tornada al treball presencial.  
• El servei de prevenció ha penjat un questionari d'avaluació sobre salut laboral i treball a 

distància o en línea: 

https://www.uv.es/preven/noticies/covid19/DIRECTRICES%20DE%20TRABAJO.pdf 
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