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COMENÇA LA VACUNACIÓ DEL 
PERSONAL PENITENCIARI! 

 

CCOO hem lluitat des de fa mesos, perquè el col·lectiu penitenciari 

siguem considerats com absolutament prioritaris per a la vacunació 

 

En concret i de manera recent: 

 

 El passat dia 23 de desembre CCOO ho vam sol·licitar en solitari com un 

punt previ de la reunió de la comissió de seguiment de l'acord. 

 

 El 24 de desembre CCOO vam enviar carta a la consellera de Justícia i a 

tota la plana major del departament. 

 

 El 28 de desembre CCOO ho vam plantejar a la reunió amb la directora de 

Serveis i el secretari de Mesures penals.  

 

Finalment la SMPRAV ENS HA FET CAS A CCOO i s'ha posat les piles... encara 

que sigui tres setmanes després de comptar amb els protocols de vacunació de 

la població tal com els hem recordat. 

 

A PARTIR DE DEMÀ ES COMENÇARÀ A VACUNAR AL PERSONAL 

PENITENCIARI, començant pels treballadors/es d'interior i de tractament que 

presten servei habitual o solen ser enviats de reforç en les següents unitats: 

 

 Infermeries 

 Unitats COVID 

 Unitats hospitalàries penitenciàries (UHPP, PHPT, i Unitat de Rehabilitació de 

Brians 2) 

 

Es començarà pels companys i companyes del C.P. Brians 1 i C.P. Brians 2, ja 

que segons el Departament de Salut, la Regió de Salut Metropolitana Sud on estan 

inscrits tots dos centres és on es pot iniciar el procés amb major celeritat.  

 

CCOO hem demanat que s’iniciï el més ràpid possible la vacunació 

de la resta de centres! 
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Posteriorment es procedirà a vacunar les altres unitats de la resta centres fins a 

arribar a una vacunació completa de TOTA LA PLANTILLA D'INTERIOR, 

TRACTAMENT I OFICINES. 

 

ES RECORDA QUE LA VACUNACIÓ ÉS VOLUNTÀRIA I SECRETA pel que no es 

pot obligar un treballador a vacunar-se. 

 

CCOO aconsellem encaridament pel bé comú i de les nostres famílies que el 

màxim de companys/es accedeixin a vacunar-se per a aconseguir una adequada 

immunitat de grup, tal com també farem els que escrivim aquestes línies. 

 

CCOO hem sol·licitat: 

 

 Que també es considerin grups absolutament prioritaris els companys 

d'interior i tractament que treballin en: 

 

 Unitats que concentrin contactes estrets (com el DAE del C.P. Brians 2) 

 

 Unitats d'ingressos 

 

 Unitats especials com la UMS de Brians 1, els mòduls 7 i 8 del C.P. Brians 

2, el DAE del C.P. Joves, etc. 

 

 Que es prioritzi a TOTS companys i companyes que estaven en els grups 

de risc a l'inici de la pandèmia. 

 Que les proves PCR que es faran durant el mes de gener ES FACIN COM 

MÉS AVIAT MILLOR. 

 

També CCOO hem recordat a l'Administració que, davant les disfuncions a l'hora 

de lliurar màscares homologades als treballadors penitenciaris, com la d'ahir en el C.P. 

Mes d'Enric, on CCOO va haver d'intervenir per a aconseguir el lliurament de 

màscares en festiu, és necessari que els protocols de lliurament estiguin per escrit 

i siguin de públic coneixement de tots. 

 

Barcelona a 07 de gener de 2021 

 

US CONTINUAREM INFORMANT! 
 

#nosensemascareta 
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