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Podòlegs, fisioterapeutes i logopedes tancaran
excepte per a urgències

Europa Espanya Català

Són col·lectius professionals que la ciutadania freqüenta sovint. Són podòlegs, fisioterapeutes,
òptics-optometristes, logopedes, terapeutes ocupacionals i dietistes i nutricionistes. Les mesures
preses pel Govern central a fi de prevenir i frenar el contagi del coronavirus no van dictar una
aturada per a les seves activitats , però creuen que cal revisar-ho perquè temen que això pugui
tenir conseqüències funestes en forma d'un augment significatiu dels contagis.

La restricció no els va tocar, cosa que suposa que poden obrir els seus centres, però el sentit
comú i la prudència col·lideixen, segons la seva opinió, que l'Executiu central permeti que
continuïn treballant. Diuen que no tenen material per protegir-se ni per protegir els seus pacients ,
amb els quals treballen gairebé sempre en contacte, i que, en general, els seus tractaments poden
ser ajornats sense problemes.

Sis col·legis professionals

Per això, sis col·legis professionals que representen a aquests col·lectius van enviar aquest
diumenge una carta al secretari general de la presidència del Govern, Félix Bolaño , per
comunicar-li que han decidit, amb un recolzament àmpliament majoritari, tancar el seu centres i
restringir les seves activitats als casos d'urgència , als qui precisin dels seus serveis.

«Aquests sis consells col·legials de professions sanitàries considerem que hem de garantir
l'activitat de fisioteràpia, podologia, òptica i optometria, logopèdia, teràpia ocupacional i
dietètica-nutrició exclusivament en aquelles situacions en les quals l'actuació urgent del/de la
professional siguin fonamentals per a l'evolució del pacient», indica la missiva.

Ser a la llista de tancament

Els professionals adverteixen que de cap altra manera no poden garantir que no estiguin
contribuint al contagi dels seus pacients i d'ells mateixos, i remarquen que al no estar obligats a
interrompre la seva tasca diari no podran accedir a les mesures habilitades per l'Executiu central
per als que es veuen obligats a parar.

«Reclamem la inclusió dels nostres professionals entre els establiments d'obligat tancament ,
exceptuant les urgències que poguessin ajudar a no col·lapsar el sistema sanitari públic», afegeix
la carta, que a més d'advertir que tancaran els seus centres demanen a l'Executiu central que
certifiqui aquesta clausura.
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