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Sílvia Planet Robles 
Cap del Servei d’Administració de les Unitats Centrals (SAUC) 
Avinguda de la Pau, 120 (08206) Sabadell 

Assumpte : Minimització del risc de contagi de la COVID 19 al menjador del Complex 
Central de la PGME 

Senyora, 

Els delegats del Sindicat  Autònom de Policia (SAP-FEPOL) del Complex Central hem 
rebut diverses queixes de les persones que fan ús del menjador. Considerant la situació 
que tenim actualment amb la COVID 19 i per tal de minimitzar riscos a tot el personal que 
treballem al Complex Central demanem: 

Primer: Diferenciar portes d’entrada i sortida del menjador marcats clarament i en llocs 
oposats, marcar distàncies de seguretat a les cues i establir recorreguts fins a les zones 
d’autoservei i màquines dispensadores de tiquets. 

Segon : A la zona de taules garantir la distància de seguretat, disposant les cadires en 
llocs alterns evitant que estiguin cara a cara, com ja es va fer atenent la nostra petició 
durant la primera onada de la pandèmia al mes de març. 

Tercer: En aquells llocs on es preveu que la persona estigui en espera, (màquina de 
tiquets, màquines de cafè o similars) posar marques al terra amb un cercle o similar de 
dos metres de radi  per tal de garantir la distància de seguretat. 

També caldria mantenir la neteja dels espais de forma regular amb personal de neteja. Així 
com continuar disposant d'esprais de desinfecció i paper perquè el 
mateix usuari/ària pugui fer-ne ús puntual. Aquest punt és l'únic que actualment es manté 
i va ser una petició que ja es va efectuar des de SAP-FEPOL a la Subdirecció General de 
Recursos Humans en la primera onada de la pandèmia. 

Confiem que ben segur compartireu les nostres inquietuds i podreu atendre diligentment 
aquestes mesures beneficiosos per la salut pública de tothom en el servei actual de les 
zones de menjador tant de la primera planta com de la cafeteria de la planta baixa, per tal 
de garantir espais més segurs per a les persones que treballem al Complex Central. 

Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment, 

Atentament, 

 
 
Anna Puig – David Pérez 

Delegats del SAP-FEPOL al Complex Central de la PG-ME 

Sabadell, 9 de novembre de 2020 


