SALUT I DRETS SOCIALS TORNEN A JUGAR
A LA RULETA RUSSA AMB ELS RESIDENTS

Les mesures establertes el dia 5 de gener pels Departaments de Salut y Drets Socials de la
Generalitat són un perill per la vida dels residents i per la seva salut psíquica i emocional.
Al document s’estableix que quan la cobertura vacunal de la tercera dosis en el residents no sigui
superior al 85 %, els residents correctament vacunats, inclús amb la tercera dosis, que hagin
estat contacte estret d’un positiu hauran de fer quarantena en habitació individual. Per tant, 14
dies aïllats del mon i de la seva familia, tot i estar sans i vacunats amb totes les dosis. I si
després hi ha un altre positiu amb qui s’ha tingut contacte?, catorze dies més? Fins a la mort?
Per contra, els treballadors que hagin estat contacte estret d’un positiu, inclosos els NO
vacunats, podran continuar fent feina.
Es segur que un treballador NO VACUNAT contacte estret d’un positiu pugi continuar
treballant? Perquè aquest treballador tindrà un contacte directe amb els residents, els aixeca,
els fa la higiene personal, els vesteix, els dona el menjar... La resposta es NO, LA
GENERALITAT JUGA A LA RULETA RUSSA AMB ELS NOSTRES FAMILIARS, perquè deixa
treballar persones que tenen un risc altíssim d’infecció i que son clarament un vector de contagi.
A qui està protegint la Generalitat? Al residents òbviament no, potser a les empreses que no
volen quedar-se sense treballadors, encara que sigui a costa de la vida dels residents. Total,
només són vells.
Desprès de dos anys de pandèmia els ciutadans que viuen a les residències continuen patint un
tracte absolutament discriminatori i es vulneren el seus drets fonamentals més basics, se’ls tracta
com a mobles vells que es poden arraconar. Les residències s’han convertit en una presó,
on les persones que hi viuen no tenen cap dret, són presos sense delicte ni condemna.
Novament hem de dir que són mesures absolutament il·legals, perquè es confina a persones
sanes, se’ls impedeix reunir-se amb la família i sortir a l’exterior, sense demanar la preceptiva
autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, malgrat que les mesures afecten a
l’exercici del dret fonamental de reunió (art. 21 CE), a l’exercici del dret fonamental a la llibertat
(art. 17.1 CE) i al de la lliure circulació (art. 19 CE). On posa en la Constitució que els drets es
perden pel transcurs del anys?
Aquesta actuació es impròpia dels poders públics d’un Estat que es digui democràtic i de dret;
qui té l’obligació de defensar els drets dels seus ciutadans, no els pot vulnerar sistemàticament.
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