COMUNICAT A L´ATENCIÓ DEL MINISTERI DE SANITAT, SAAS, COMISSIÓ SANITÀRIA ANDORRANA I A TOTS ELS REPRESENTANTS POLÍTICS DEL PAÍS.
El grup de treballadors que realitza el SERVEI DE TRANSPORT SANITARI ASSISTIT NO
MEDICALITZAT INTERN ENTRE CENTRES SANITARIS I/O SOCIOSANITARIS I DEL TRANSPORT SANITARI ASSISTIT NO MEDICALITZAT EXTERN DEL SERVEI D´ATENCIÓ SANITÀRIA que que al darrer concurs hem prestat servei a Ambulàncies del Pirineu ( ADP) i actualment hem passat subrogats a l´UTE Andorrana Transpot Sanitari volem continuar expressant el nostre malestar general patit durant el procés de subrogació i en aquests primers dies que hem començat a donar el servei a la nova adjudicatària, a causa de que
continua havent irregularitats que estan afectant al funcionament adequat de transició
dels treballadors.
Els motius pels quals hi ha malestar general són els següents:
- La afiliació dels treballadors a la Caixa Andorrana de Seguretat Social ( CASS) no està feta a nom de l´adjudicatària UTE Andorrana Transport Sanitari.
- La planificació a dia d´avui és irregular i no equitativa per a tots els treballadors.
- L´equipament reglamentari ( EPI) té mancanses per poder realitzar la feina amb la seguretat i confort requerits.
Degut a aquestes irregularitats estem començant a procedir a les denúncies pertinents per
tal de que és fasi la supervisió adequada i les entitats públiques corresponents puguin fer
valoració del per què a dia d´avui l´empresa adjudicatària encara té actuacions irregulars.
De nou restem a l´espera una resposta adient per tot l´esmentat en aquest nou comunicat i demanem si us plau que és continui treballant per una solució conjunta de les entitats responsables i de tots els representats del país.
El conjunt de tècnics continua a la disposició del país, del SAAS i del Ministeri de Sanitat
donant el servei als usuaris com hem fet fins ara però sense permetre que aquesta situasió continui perjudicant a la nostra dignitat com a persones i professionals.
Atentament el conjunt de treballadors.
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