
ROGO DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA QUE SE ESIXA A ELABORACIÓN

DUN PROTOCOLO DE SEGURIDADE E PREVENCIÓN PARA AS TRABALLADORAS DO SERVIZO DE

AXUDA NO FOGAR

O Servizo de Axuda no Fogar (SAF) constitúe un servizo básico e esencial dado que se trata da atención

ás persoas maiores, ás persoas con discapacidade ou en situación de dependencia, que presentan

maiores factores de vulnerabilidade. A crise sociosanitaria derivada da pandemia da COVID 19 puxo de

manifesto máis que nunca a necesidade dos coidados e que servizos como o SAF son esenciais. Por iso

non é xustificable que este servizo municipal estea a prestarse sen medidas preventivas e sen

implementar as melloras laborais que veñen reclamando as propias traballadoras publicamente, tamén no

Pleno da Corporación

Medidas preventivas, tal como sinalan as representantes compostelás da Plataforma do SAF, que non

poden reducirse tan só á adquisición de material -que sería necesario aumentar- ou a ter protocolos de

actuación no caso de producirse un posittivo ou contacto estreito de covid durante o desenvolvemento da

xornada laboral. Neste sentido, prestar un servizo en condicións de seguridade significa, por unha parte,

ter as máscaras ffp2 suficientes para o traballo semanal e por outra, dispor dunhas instrucións sanitarias

e de seguridade no funcionamento ordinario do desempeño dos coidados nos domicilios por parte das

traballadoras do SAF. E sen embargo, neste momento, no servizo municipal do SAF en Santiago non

existe documentación nin guía ou protocolo algún para o día a día, só medidas en caso de situación de

contacto con positivo ou contacto estreito.

É por todo isto e necesario garantir a seguridade e protección das traballadoras do SAF neste contexto de

pandemia,

SOLICITAMOS:

● Que o correspondente órgano municipal esixa á empresa concesionaria do servizo

que elabore un Protocolo con medidas de seguridade e protección preventivas para

as traballadoras do servizo de atención no fogar. Unhas medidas cuxo obxectivo

sexa organizar mellor a atención domiciliaria de acordo coa avaliación dos riscos e

as características. Un protocolo, en definitiva, que permita proporcionar ás

traballadoras pautas de actuación sobre medidas hixiénicas, dispositivos de

limpeza, material de uso (batas desbotables, luvas...) ventilación, etc. no traballo

diario de atención e coidados nos domicilios.



● Que o correspondente órgano municipal esixa á empresa concesionaria do servizo

a facilitación de material de prevención suficiente (máscaras ffp2 ) para a realización

do traballo.
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