COMUNICAT DE LES DEGANES I DIRECCIONS DE LES FACULTATS I ESCOLES D’INFERMERIA EN
RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ EPIDÈMICA PEL COVID-19

20 de desembre de 2021

Donat l’augment de casos de la Covid 19 en aquests últims dies i la necessitat d’assegurar la
cobertura de la vacunació, la Directora General de Professionals de la Salut s’ha posat en
contacte amb la Presidenta de l’ADEIC per donar-li la següent informació:
-

Properament el Departament de Salut publicarà una Ordre de Govern perquè els estudiants
dels dos últims cursos de Medicina i Infermeria se’ls hi pugui activar un contracte d’auxili
sanitari amb l’objectiu que participin del programa de vacunació per la Covid a la població i
en alguns casos reforcin l’atenció primària o hospitalària.

-

Aquesta participació per part dels estudiants serà voluntària.

-

El contracte el faria l’empresa que ho sol·liciti.

-

El CatSalut posarà a disposició un link perquè els estudiants que voluntàriament vulguin
participar-hi es puguin apuntar i d’aquesta forma centralitzaran la informació.

-

Per altra banda, més endavant, ens faran arribar un conveni adreçat a la mateixa població
d’estudiants perquè qui vulgui es pugui acollir a fer pràctiques

extra curriculars

remunerades.
En reunió d’urgència, davant d’aquesta demanda l’ADEIC resolt que:
-

Demà mateix, donat que estem en període pre-nadalenc, tots els centres universitaris faran
un comunicat als estudiants de 4t i 3r d’infermeria en referència a aquesta petició del
Departament de Salut, per a donar suport a la vacunació i el reforç sol·licitat.

-

Un cop rebut el link del Cat Salut i l’Ordre oficial del Govern en farà una nova difusió perquè
els estudiants puguin apuntar-se de forma voluntària.

-

Aquests contractes s’auxiliï estaran desvinculats de les pràctiques acadèmiques i en cap cas
serviran per convalidar pràctiques.

-

En cas que més endavant s’obti per fer convenis de pràctiques extracurriculars, aquestes
seran independents de les pràctiques acadèmiques curriculars i en cas cas convalidaran les
pràctiques curriculars.
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Presidencia ADEIC
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