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Podòlegs, òptics, fisioterapeutes, logopedes,
terapeutes i dietistes demanen tancar les
consultes
Europa Espanya Català
Els sis col·legis professionals reclamen que els incloguin entre els establiments d'obligada
clausura
El Consell General del Collegi de Fisioterapeutes, el Collegi d'ptics-Optometristes, el Collegi de
Terapeutes Ocupacionals i el Collegi de Dietistes-Nutricionistes han demanat al secretari general
de presidncia del govern espanyol, Flix Bolao, el tancament de les seves consultes durant l'estat
d'alarma. Els sis collegis professionals reclamen que els incloguin entre els establiments
d'obligada clausura davant la "necessitat primria de revertir la corba de contagi" del coronavirus.
"No podem evitar contribuir al contagi dels nostres pacients i professionals", afirmen a travs d'un
comunicat en el qual recorden que les seves "intervencions teraputiques impliquen un contacte
directe amb el pacient".
Minut a minut EN DIRECTE L'última hora sobre el coronavirus Informació en directe sobre el brot a
Catalunya, l'Estat i la resta del món
Els professionals expliquen la gran part dels procediments teraputics que duen a terme es fan per
processos patolgics que poden ser ajornats perqu no sn urgents. Tamb detallen que el 90% dels
seus collegiats, uns 105.000 professionals, estan en el sector privat o liberal i no disposen del
"material de protecci necessari".
Els sis collegis professionals sanitaris consideren que han de garantir nicament l'activitat de la
fisioterpia, la podologia, l'ptica, la logopdia, la terpia ocupacional i la diettica i la nutrici en aquelles
situacions urgents pels pacients. Aquests collectius han decidit majoritriament tancar les seves
installacions "per responsabilitat" i per "preservar la salut dels pacients i dels mateixos
professionals".
Els professionals recorden que l'ordre SND 232/2020 indica clarament que els seus establiments
poden estar oberts, cosa que els provoca "indefensi a l'hora de poder accedir a les mesures que,
en l'mbit laboral, ha determinat el Consell de Ministres".
coronavirus: FAQS Què es pot fer i què no a Catalunya amb l'estat d'alarma? 91 preguntes amb
resposta actualitzades sobre les restriccions per aturar el coronavirus
coronavirus GRÀFIC INTERACTIU Així evoluciona el coronavirus a Catalunya, dia a dia A data de
dissabte, la xifra total de casos és de 4.704, 449 dels quals són greus, a més de 191 morts
coronavirus VÍDEO Com fer una mascareta casolana en tres senzills passos Una xarxa de
voluntaris de Terrassa ha elaborat un vídeo on s'explica el procediment en dos minuts
coronavirus Així funciona l'app de Salut per controlar els símptomes del coronavirus Permet fer un
seguiment dels afectats, veure com evoluciona la pandèmia a Catalunya i prendre les millors
decisions en cada moment
Famílies confinades: «Tot anirà bé» NacióDigital dedica un espai per als més petits de la casa i els
seus pares i mares
coronavirus «Coronavirus al dia», rep el butlletí diari de NacióDigital Facilita'ns el teu correu i
rebràs cada vespre consells, dades, avenços per fer front a la pandèmia i una selecció de les

