
 

 
 

 

Declaració institucional davant la situació actual de la COVID19 
 
Davant  la situació de rebrots generalitzada de casos positius de COVID19 a nivell de tot 
Catalunya i per aconseguir una  contenció del brot epidèmic de la pandemia SARS-CoV-2 ,les 
entitats membres de Creacció volem fer una crida a totes les empreses i organitzacions de la 
comarca a tornar a extremar les mesures preventives de seguretat i salut pública. 
 
Entrem en una situació complexa que durarà temps, cal mantenir l’atenció i no relaxar-nos. 
Fins que no hi hagi una vacuna o tractament eficaç , no tenim manera de fer-hi front, per tant 
ens cal tenir una actitud de convivència amb el virus i resiliència. 
 
Estem davant una situació de tornada a la normalitat, amb una població, sobretot la jove, que 
s’està movent i fora de l’entorn laboral fa reunions i trobades. Molts d’aquests persones són 
asimptomàtiques i interlocuten al món laboral, familiar i social.  
 
Davant d’aquesta situació actual de reactivació dels brots de COVID-19, cal detectar-ho molt 
ràpid tant a l’àmbit laboral com el comunitari. En aquest sentit, instem a les empreses a no 
baixar la guàrdia, estar molt alertes i abordar la prevenció amb doble repte; garantir la salut 
dels seus equips i evitar la disseminació dels rebrots que han aparegut a alguns punts de 
Catalunya, sempre en col·laboració amb les autoritats sanitàries i seguir les recomanacions 
que estableix el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
És clau per l’evolució de l’economia de la nostra comarca, que des de les empreses i 
organitzacions contribuïm i ajudem a controlar la transmissió de la malaltia aplicant de forma 
molt rigorosa tots els protocols i mesures establertes per la normativa de riscos laborals i 
les recomanacions de les autoritats sanitàries i salut pública davant la COVID-19.  
 
Després de les converses mantingudes amb salut pública, també volem destacar la 
importància de la col·laboració entre salut laboral i salut pública. 
 
L’esforç col·lectiu del teixit empresarial ens ajuda a sortir d’aquesta situació, gràcies per la 
vostra col.laboració  
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