
RESUM COMISSIÓ PARITÀRIA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

3 de març de 2021
Avui dimecres 3 de març, s’ha duit a terme una Comissió Paritària de
Prevenció de Riscos Laborals, amb un únic punt d’ordre el dia; la informació
de la vacunació per COVID-19 dels Professionals d’Educació.
S’han aclarit els següents punts:

● El procés de vacunació als docents va començar divendres 26 de
febrer a Mallorca, avui comença a Menorca i a les Pitiüses estan
pendent de rebre les vacunes. Personal docent ha estat l’encarregat
d’enviar les dades de tots els docents i aniran cridant de forma gradual.

● Seran vacunats amb Astrazeneca, menys als majors de 55 anys que
està previst vacunar-los amb la vacuna RNA, després dels grups 4 i 5.

● Es confia tenir vacunes per als nous professionals que s’incorporin
després de les oposicions, encara que és probable que també s’hagin
vacunat per grups d’edat.

● En els llistats també consten les persones que estan en excedència, de
baixa temporal, de baixa per ser personal sensible, o qualsevol altra
raó, per tant, també seran vacunats seguint el procediment establert.
També seguiran aquest procediment el personal de MUFACE de entitat
privada.

● DG de Personal Docent també ha facilitat els llistats de substituts per la
vacunació.

● El personal que sigui de risc i que necessiti un altre tipus de vacuna,
seran vacunats en el grup 7.

● La segona dosis, d’aquells que s’hagin vacunat d’Astrazeneca, es
donarà aproximadament 52 dies després. A la primera dosi ja te donen
la data per la segona.

● Aquells que ja han passat la COVID només necessiten una dosi de
vacuna per estar immunitzat completament, sempre que sigui menor de
55 anys.

● Els efectes secundaris estan dins la normalitat d’un procés de
vacunació. Es poden seguir les recomanacions de sanitat per
minimitzar aquests efectes, que com a norma general no duren més de
24 hores.



● Dins la normativa es contempla un dia per indisposició, sense cap
descompte de diners.

● Els alliberats sindicalistes, personal del Servei d’Inspecció o altres
persones que per diferents causes no s’hagin pogut o volgut
vacunar-se, no se sap quan es podran vacunar. Pot ser es faci una
segona cridada o s’hagin de vacunar amb el seu grup d’edat. Poden
contactar amb el número de telèfon d’informació de vacunació.

FE-CCOO demana:
● Per part de FECCOO demanavem insistentment que es facilitessin

mascaretes FFP2 per tots els docents, en la reunió ens han informat
que en 10 dies aquestes arribaran als centres, en principi correspon a
una partida econòmica per 60 dies.

● També demanam que donin temps i que no es penalitzi econòmicament
al professorat que els efectes secundaris de la vacuna li durin més de
24 hores, ja que no a tothom li afecta de la mateixa manera. En el cas
de que s’accepti aquesta proposta, ens haurien d’aclarir com introduir al
gestib aquest tipus d'absències, o enviar instruccions al centres perquè
siguin flexibles en la justificació d’aquests dies. Com que no hem rebut
una resposta, esperarem i en el cas de que hi hagi descomptes a les
nòmines ho reclamarem.

● Ens neguen rotundament que hi hagi alumnes de pràctiques que no
hagin pogut començar-les per no estar vacunats, ja que no es
obligatòria.

● Hem reclamat que es fan reunions presencials als centres segons el
parer de l’equip directiu, sense tenir en compte la delicada situació
sanitària. Consideram que la situació epidemiològica ha d’estar per
damunt de l’autonomia de centres. No entenem per quina raó ens
botam el pla de contingència. A més a més, la Conselleria sempre
defensa que davant qualsevol normativa, està el sentit comú i la
situació sanitària.


