
NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA POSSIBLE INCIDÈNCIA DEL COVID-19 EN LA PLANTILLA QUE
PRESTA SERVEIS EN LA TORRE II DE LA CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D’OCTUBRE, DE LA CIUTAT DE
VALÈNCIA

Davant la possible existència de un cas d’una persona, de la plantilla de la Conselleria, infectada
per  Covid-19,  personal  de  la  Sotssecretaria  de  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors
Productius, Comerç i Treball ha mantingut una entrevista aquest matí amb personal responsable
del CENTRE DE SALUT PÚBLICA i després de les gestions corresponents, se’ns ha comunicat pel
Centre de Salut Pública la confirmació del cas com a positiu per Covid-19.

Posteriorment, via telefònica el mateix CSP ens ha comunicat que despres d’haver parlat amb la
persona infectada aquesta manifesta que tenia simptomatologia des del dia 03/03/2020. Per tant
la persona va treballar en la seua ubicació els dies 3 4 i 5 de març. Se’ns ha sol·licitat un llistat de
les persones que han estat en contacte estret amb eixa persona, durant 15 minuts i a menys d’1.50
metres de distància o que han tingut contacte amb freqüència. Elaborat el llistat s’enviarà al CSP i
se seguiran les instruccions amb especial cura per evitar la possibilitat de nous contagis en les
zones pròximes a la ubicació de la persona infectada. 

La situació s’ha comunicat a l’Administració de la Ciutat Administrativa i va a procedir-se, a efectuar
una desinfecció de la planta 7 i 5 de la Torre II, així com de totes les zones comuns. En les zones de
treball s’ha de deixar els papers i documents arreplegats a fi de facilitar les tasques de desinfecció. 

Les persones que creguen tindre els simptomes que descriuen les autoritats sanitàries i que són de
general coneixement hauran de seguir els protocols establits. 

Per part de la sotssecretaria se seguiran les instruccions rebudes des del CSP una vegada analitzen
el llistat de persones que han estat en contacte estret amb la persona infectada. 

El Comite de Seguretat i Salut dels serveis centrals de la Conselleria ha sigut informat dels fets en
els termes legals i reglamentaris. 

La present nota es notifica en tot l’àmbit de la Torre II.

Des de la sotssecretaria demanem la màxima col·laboració del personal de la Torre II, per a seguir
les  indicacions  que ens  estan fent  arribar  les  autoritats  sanitàries  responsables  amb les  quals
mantenim contacte permanent.

EL SOTSSECRETARI
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