federación de ensino
de ccoo de galicia

LUZ LÓPEZ PÉREZ, en nome e representación da Federación de Ensino de CCOO de Galicia
con enderezo a efectos de notificación na rúa Miguel Ferro Caaveiro 8 – 1º andar, CP 15707 de
Santiago de Compostela
EXPON que :
A lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de riscos laborais establece no seu artigo 17.2 que
“El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando,
por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios”.
No Protocolo de adaptación dos centros escolares á COVID-19 no seu apartado 6.1 establécese que
“A consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras de
protección. Corresponde ao equipo formado na COVID-19, en colaboración coa secretaría do centro,
o inventario das mesmas e arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o seu
consumo para a actividade propia do centro”.
Non todas as e os traballadores realizan as mesmas funcións nin da mesma forma, polo que a
dotación das máscaras debe responder á situación particular de cada un deles. Neste sentido hai
colectivos que teñen unha maior exposición ao contaxio pola especificidade do seu traballo, como
pode ser o profesorado de Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe, profesorado que imparte
docencia en talleres de Formación Profesional, profesorado de Conservatorio nas especialidades de
Instrumento, especialmente da familia de vento, persoal de limpeza… Todos eles teñen en común un
traballo con maior proximidade ao alumnado, realización de actividades nas que non se pode utilizar
a máscara ou manter a distancia (uso de depresores linguais, soplar un instrumento, observar o
traballo nun torno, limpeza de baños, uso de materiais tóxicos...).
Polo que SOLICITA
A dotación centralizada de EPIs para asegurar o aprovisionamento.
A dotación de máscaras de alto grado de protección (FPP2 e FPP1) para os colectivos que así o
precisen en función da súa actividade.
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