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El president del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de 
Catalunya (COOOC) sol·licita al ministeri de Sanitat la 
suspensió de l’activitat, a excepció de les urgències 

 
BARCELONA, 17 de març de 2020. El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de 
Catalunya demana la suspensió de l’activitat als centres d’òptica, a excepció de les 
urgències. Així ho ha sol·licitat a la carta que ha enviat al ministeri de Sanitat, destacant 
que aquesta mesura aprovada amb el reial decret 463/2020 posa en risc la salut tant dels 
pacients com dels professionals.  

“Amb aquesta mesura, estem exposant, només a Catalunya, uns 3.000 òptics 
optometristes, professionals de la salut, al contagi i difusió del coronavirus. Això pot afectar 
negativament no només els nostres professionals, sinó també a tots els pacients i, de 
retruc, el conjunt de la societat”, defensa el president del COOOC, Alfons Bielsa, en la 
missiva.  

A l’escrit, s’ha destacat que, per la naturalesa de la professió, és impossible realitzar 
exàmens optomètrics, així com altres proves, respectant la distància mínima de seguretat. 
“Actualment, no disposem dels elements de protecció que poden evitar la propagació del 
virus. A més a més, les ulleres d’exposició i de prova poden passar per diferents mans, 
elevant el risc de contagi entre la societat”, remarca Bielsa.  

S’ha de destacar que, en la majoria dels casos, no es tracta de tractaments urgents i/o 
inajornables. Igualment, per aquests casos, les òptiques estan oferint serveis d’urgència.  

En aquest sentit, el COOOC ha demanat que es reconsideri la decisió amb l’objectiu de 
“reduir la propagació del virus i salvaguardar la salut dels pacients i dels nostres 
professionals”. 

 

 
Per a més informació, contactar amb Arantxa García (arantxa.comunicacio@coooc.cat) o 

Andrea Munuera (comunicacio@coooc.cat)  
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Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) 

És una corporació que té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de les persones col·legiades respongui als 
interessos i les necessitats de la societat pel que fa a l’exercici professional i especialment garantir el compliment de la 
bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i 
consumidores dels serveis professionals, vetllant per la salut visual dels ciutadans 


