
 
 

MESURES EXCEPCIONALS 

 
 

NOVES MESURES 
 

Des del Sindicat QuadresGBS entenem que en situacions excepcionals s’han d’aplicar mesures 
excepcionals. Per això davant de la situació que estem vivint, i donat que tots, clients, empleats 
i empresa, tenim la responsabilitat d’extremar les mesures de contenció, hem de col·laborar al 
màxim. 

No és moment de penjar-se medalles sobre qui és el que ha demanat més a l’empresa, quan el 
tema no ens pot ocupar i preocupar-nos més a TOTS, i encara que celebrem les mesures 
adoptades fins al moment, donada l’evolució de la situació, creiem que seran insuficients a 
mesura que el COVID-19 es vagi estenent, com hem pogut veure a d’altres països. 

Des d’altres sectors s’estan demanant més restriccions, pel que considerem que la nostra entitat 
ha d’estar preparada per a un increment de les mesures excepcionals que segur que veurem. 

És per això que sol·licitem: 

 Valorar el tancament d’aquelles oficines que ja tanquen a l’agost i aquelles de tan sols 
dos empleats, podent recolzar a aquelles que queden obertes. Tot això facilitarà als 
centres operatius de la xarxa que comptin amb el personal necessari, tanmateix que es 
podran atendre totes les peticions de conciliació, flexibilitat i oportunitats d’optar pel 
teletreball sense distinció. 
 

 Igualtat d’oportunitat de rotar independentment de la funció desenvolupada per que 
tota la plantilla pugui realitzar teletreball, reduint així la seva exposició al contagi. 
 
 



 
 

 Tenir en compte els casos d’especial sensibilitat, majors de 60 anys, embarassades i 
antecedents de patologies de risc. 

 
 Creiem necessària una comunicació diària entre l’empresa i la representació dels 

treballadors per posar en coneixement i valorar les solucions a les incidències que 
aquests dies es vagin produint. 
 

 Restricció dels horaris d’atenció al públic. 
 

 Establir i informar de criteris clars i concisos relatius a la última normativa pel COVID-
19.  
 

 Seguir insistint en les recomanacions a clients de que no vagin a l’oficina i utilitzin els 
canals remots, llevat de casos indispensables. 
 

 Ser escrupolosos amb totes les mesures d’higiene i de prevenció, i posar-les a 
disposició dels companys i companyes, especialment d’aquells més exposats per estar 
atenent a clients. 
 

 Re-definició dels objectius comercials dels dos trimestres. 
 

Al Sindicat QuadresGBS estem segurs de que aquestes mesures i totes aquelles que es puguin 
adoptar per garantir la salut dels empleats i empleades, així com dels clients, ajudaran a reduir 
el temps de confinament en el que ens veiem immersos. 

Us seguirem informant 

Per a qualsevol dubte o aclariment posa’t en contacte amb el teu delegat.  

 

 

 


