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L'afectació de la COVID des d'un
punt de vista empresarial i vostè
com a Gerent que ha de proveir
cobertura a diferents clients amb
característiques diverses, quina
és la dificultat que ha trobat més
rellevant per a donar el servei
amb les majors garanties.
En realitat la dificultat més gran en la
que ens hem trobat, és crear
confiança als nostres clients, del
nostre bon fer i que la seguretat
davant la pandèmia està garantida
amb nosaltres. Transmetre que els
nostres empleats
estan suficientment conscienciats
per la seva pròpia seguretat i la dels
altres. Es el moment d'aplicar
rigorosament protocols.
Ha trobat que algun o més d'un
client durant aquest període faci
peticions tècniques o de caràcter
operatiu que no estan incloses en
la contractació i que suposin un
encariment del servei.
Evidentment en aquests moments,
ningú vol ser responsable d'un
contagi, així que sí, sempre hi ha
peticions extres, que en la mida del
possible intentem seguir, sempre
que no s'escapin del racional.
En les noves licitacions ha
detectat canvis en els plecs
tècnics que estiguin condicionats
per l'afectació de la pandèmia i
que demanin mesures a implantar
al servei.
Si, en gairebé totes o totes, com ja
he dit abans ningú
vol ser responsable d'un contagi, així
que tots tenim una sensibilitat
especial per la seguretat.

En els casos en què s'hagin trobat
superats a nivells de recursos
humans, per problemes de baixes
sanitaris a causa de la COVID-19,
com ho han solucionat?
Aquesta situació ens ha obligat a
sobredimensionar lleugerament els
serveis, per poder solucionar
qualsevol possible baixa.
Pel que fa a la formació en vers a
la pandèmia, han realitzat algun
tipus de preparació especialitzada
o cursos de formació per al
personal de seguretat, ja siguin
vigilants de seguretat, guardes de
camp, guardes de caça o guarda
pesca marítim
Si, hem reforçat especialment el
tema de la higiene i utilització d'EPIS
Han creat alguna comissió
especial de prevenció i seguretat
pel seguiment i control dels
problemes derivats de la COVID
19 dins de l'empresa de seguretat
que vostè gestiona?
Som una empresa petita, així que
comissió com a tal, doncs no, però
com a empresa responsable estem
constantment en contacte amb els
empleats per garantir que tots estem
bé i que els serveis que realitzem no
hi ha treballadors contagiats.
En relació amb les
Administracions de l'Estat
(Ministeris, CCAA, Municipis etc.)
hi ha un contacte periòdic i
d'informació respecte a la
pandèmia o vers els serveis de
seguretat?
No hi ha notificacions oficials com a
tal, però intentem seguir tots els

protocols marcats per sanitat i que
són de coneixement públic.
D'altra banda quant als ERTE,
com s'han vist afectats i que ha
suposat per a SEGURCAMP?
Nosaltres hem intentat "aguantar"
i tot el nostre personal fixo segueix
treballant.
Ara que fa mesos que estem
sofrint la pandèmia, valora vostè
alguna cosa que es podia haver
fet millor?
Bé, suposo que moltes i cap, és fàcil
especular, està clar que aquesta
situació ens ha afectat a tots i no en
positiu.
Que destacaria dels seus serveis
com a contribució a la millora en
l'enfrontament amb la COVID 19?
Que nosaltres ho fem bé, sense
escletxes, seguint protocols
establerts pel govern i creant altres
que hem cregut convenients.

Cada setmana una entrevista a directors de seguretat o gerents d’empreses de seguretat perquè
ens expliquin quines mesures han pres en les seves empreses o departaments de seguretat per
fer front a la Covid 19.
Pots consultar totes les entrevistes realitzades a la nostra web
https://panatheneos.com/entrevista-espai-coronavirus/

