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DEMANEM ES POSPOSI LA SUPRESSIÓ DE MESURES ECONÒMIQUES
DE SOBRE COST COVID

El passat dijous 21 d’octubre ens anunciava la intenció del seu Departament de suprimir
amb data 1 de gener de 2022 les mesures econòmiques de sobre costos COVID19 a
l’entorn residencial i d’atenció diürna, a la vegada que el Departament té a voluntat
d’iniciar un estudi sobre quines mesures de prevenció són necessàries per adaptar-nos
a la “nova normalitat” i analitzar-ne els seus costos.
Les patronals sota signants considerem que els Plans Sectorials vigents i els anuncis
que les autoritats sanitàries estan fent sobre l’arribada de noves variants del coronavirus,
no permeten reduir les mesures de prevenció actuals, la seva reducció és del tot
prematura i posa en perill la ingent feina feta pel sector i que tants bons fruits ha donat.
Al mateix temps aquesta deixaria als centres sense capacitat de reacció davant un
possible brot o per lluitar davant possibles noves onades.
D’altra banda, ens posem a disposició del Departament de Drets Socials per participar
activament i com més aviat millor als grups de treball que determinaran les noves
mesures de prevenció i l’estudi dels seus costos, que sol·licitem que es facin
diferenciant la tipologia dels serveis (residències i centres de dia) ja que la seva
casuística és força diferent.
Aprofitem aquest comunicat per demanar de nou i de forma unànime que el
Departament de Drets Socials consideri que qualsevol mesura de prevenció sigui
compensada a totes les tipologies de places, també a les places privades per a tot tipus
de centres, ja que no cobrir-ne els sobrecostos en dificulta la seva aplicació i posa per
tant en perill les persones residents i treballadores d’aquests centres.
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Associació Catalana d’entitats de Salut (ACES)
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