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CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE SANT 

JAUME, 19 de desembre a les 12:00h   

 

NO VOLEM TRASLLAT DE POSITIUS EN 

CORONAVIRUS ENTRE RESIDÈNCIES 

CAP MÉS MORT EVITABLE JA! 
 

La Conselleria de Salut i la de Treball, Afers Socials i Famílies torna a abandonar els 

residents, està jugant amb la vida i el dret a l’atenció sanitària. 

 

Al juliol el president i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies van prometre 370 

professionals d’infermeria pel torn de nit a les residències de més de 60 places i 1.800 

gericultors. No només no han arribat aquests professionals, sinó que en aquest moment 

tenim MENYS personal gericultor i d’infermeria que abans de la pandèmia, fruit de les 

vergonyoses condicions laborals;  per això els treballadors marxen a la sanitat, que ofereix 

millors salaris i condicions laborals. 

 

Al juliol la Conselleria de Salut va decidir instal·lar oxigen a més de 40 residències d’arreu del 

territori, amb la intenció de derivar-hi residents positius en coronavirus d’altres residències, 

sense que les famílies tinguessin coneixement de les seves intencions. Posar oxigen sense 

personal sanitari les 24 hores per atendre els malalts ni cap altre equipament mèdic, és 

enganyar a les famílies i a la societat i deixar una altra vegada la gent gran sense accés a la 

sanitat pública. 

 

REBUTGEM  l’actuació de la Conselleria de Salut de traslladar persones d’una residència a 

una altra, perquè NO RESOL RES i només serveix per posar en perill els usuaris i treballadors 

de la residència receptora, com sembla que ha passat a la residència de Tremp.  

 

Si de veritat volen protegir els residents: 

 

•  Que es faci test setmanal als treballadors, per detectar asimptomàtics i aturar la cadena de 

contagis. 

•  Quan hi hagi un positiu, test a tots els residents. 

•  Aïllar els residents positius FORA de les residències, en centres o espais medicalitzats 

(hotels, espais de nova creació, clíniques, mútues). Les residències són llars, no hi ha 

equipament, servei mèdic ni d’infermeria 24 hores ni cap possibilitat d’oferir una atenció 

mèdica. No poden carregar la gestió d’una malaltia infecciosa als treballadors, que sense 

formació sanitària es posen en risc ells i les seves famílies, a més d’escampar el virus entre la 

resta de residents.  

•  Derivació als hospitals, sense discriminació per raó d’edat i residència.   

• Garantir que a les residències hi ha prou personal per atendre les persones.  

• Garantir visites i sortides dels residents. Cal respectar els drets constitucionals. 
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