COMUNICAT ACLARATORI
Arran del comunicat emès pel COOOC en què es comunicava el tancament de la seu,
volem aclarir que:
1. El COOOC és un òrgan independent del Consejo General de Colegios de ÓpticosOptometristas (CGCOO)
2. El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas ha estat l’entitat que ha
emès el comunicat enviat al Ministerio de Sanidad en què se sol·licitava l’obertura
de les òptiques
3. El COOOC, en cap cas, ha participat en la redacció i enviament d’aquest comunicat
4. La postura del COOOC des del principi sempre ha estat la mateixa: el tancament
preventiu dels centres d’òptica per tal de poder garantir la seguretat tant dels
pacients com dels nostres professionals, però mantenint com a establiments
sanitaris serveis d’urgències
5. Aquestes urgències es podrien mantenir amb els establiments tancats i el COOOC
ha proposat comptar amb alternatives, com el desviament trucades, un cartell
exterior indicant clarament “ATENCIÓ d’URGÈNCIES” amb dades contacte per
poder comunicar-nos amb el pacient. Pots descarregar-te una plantilla fent clic aquí
6. El tancament de la seu del COOOC va en sintonia amb allò que defensa pel cas de
les òptiques i atenent a les recomanacions del Govern.
7. És una situació d’alarma en què ha de prevaldré la seguretat, en aquest cas, de les
persones treballadores del COOOC
8. Tenint en compte les restriccions imposat pel govern de l’Estat, en què es limita la
circulació de la població i queda suspès qualsevol tipus de tràmit, considerem que,
amb aquesta mesura, podem limitar la propagació del coronavirus i, el més
important, vetllar per la salut del personal del COOOC
9. El tancament de la seu no implica la suspensió total de l’activitat del COOOC. Tal
com s’ha aconsellat tant des de la Generalitat com des del govern estatal, s’opta pel
teletreball. D’aquesta manera, el personal del COOOC continuarà amb les seves
tasques i estarà disponible per respondre qualsevol dubte que pugueu tenir, en la
mesura que sigui possible.

Esperem que, amb tot plegat, aconseguim frenar aquesta pandèmia i poder tornar a
trobar-nos en la seu del COOOC.
Salutacions cordials,

Alfons Bielsa i Elies
President del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya

