
 
 

  
 

 

SOLICITUDE CONXUNTA DO COLEXIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE 

GALICIA, DO COLEXIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE GALICIA, DO COLEXIO 

OFICIAL DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE GALICIA, DO COLEXIO 

PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE GALICIA E DO COLEXIO OFICIAL DE 

TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DE GALICIA 

      

     Excmo Sr. D. Jesús Vázquez Almuíña 

     Conselleiro Sanidade 

 

12 de abril de 2020 

Excmo. Sr., 

En primeiro lugar queremos felicitalo pola labor que se está a realizar, a pesares 

da grande dificultade que supón o afrontar unha crise sanitaria e social coma a 

producida polo coronavirus COVID-19. 

Como vostede sabe, os nosos centros e establecementos están cautelarmente 

suspendidos da súa apertura o público (sen prexuízo dos tratamentos urxentes ou 

inaprazables); mais, unha inquedanza que teñen, neste intre, os profesionais que 

representamos é que o material preciso para as EPIs segue a ser inaccesible ou, 

nos poucos casos de empresas que, esporadicamente dispoñen de el, moi limitado 

e escaso, o que dificulta o retomar a nosa actividade profesional o rematar o 

estado de alarma. 

Ademais, precisamos elaborar protocolos de atención para o momento en que dita 

actividade se retome; protocolos que se adapten á situación do momento e que 

teñan en conta, tanto a comorbilidade dos nosos doentes, como o material do que 

se dispoña e que sexan asumibles económicamente polos nosos colexiados. 



 
 

  
 

Por esta razón, poñémonos en contacto con vostede, coa intención de solicitar 

unha reunión por videoconferencia a fin de tratar os seguintes temas;  

- Novas iniciativas que lles permitan os nosos colexiados ter acceso o 

material de protección para desenvolver a súa actividade profesional, unha 

vez esta se retome. 

- Colaboración coa Consellería de Sanidade na elaboración dos protocolos 

precisos para que as nosas consultas e establecementos continúen a ser, a 

pesares do COVID-19, lugares seguros nos que se eviten os contaxios. 

Agradecendo de antemán a súa colaboración, despídese atentamente,  

 

 

Gustavo Paseiro Ares    Juan Dios Tomé 
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia   Colexio Oficial de Podólogos de Galicia 

 

 

Eduardo Eiroa Mene     Ana Isabel Vázquez Lojo 
Colexio e Ópticos-Optometristas de Galicia Colexio Profesional de Logopedas de 

Galicia 

 

 

Mª Pilar Blázquez Ballesteros 
Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia 


