Benvolguts,
Com a continuació del mail enviat el 9 d’abril en el que explicàvem la situació detectada en la
distribució de mascaretes FFP2, us fem saber la situació en aquest precís moment.
Les mascaretes ubicades al magatzem central de Logaritme han estat avaluades per Catàleg
Central de l’ICS de la Gerència de compres i per la Unitat de Prevenció de Riscos del Centre
Corporatiu amb la col·laboració del personal de Logaritme.
Les seves conclusions sobre l’ús sanitari de les mateixes són les següents amb indicació de la
marca i model:
- Validades:
-

HOMAR – S. SANGSO – DISPOSABLE PROTECTION FACE MASK
3M REF 8210 – PARTICULATE RESPIRATOR N95
3M AURA 9320+

- NO validades:
-

KN95 STEREO PROTECTIVE MASK
GARRY GALAXY N95 RESPIRATOR MASK
PUWEI BFE99
BENEHAL – NIOSH N95 MS6115L

Davant aquestes conclusions s’han pres les següents mesures:
-

-

S’ha bloquejat l’estoc de Logaritme de les referències no validades per tal que
no sigui distribuïda cap mascareta d’aquestes referències
S’han contactat dos laboratoris perquè la propera setmana facin un anàlisi de
les prestacions de les mascaretes de referència per tal de tenir proves en cas
d’haver d’actuar en front els proveïdors de les mateixes
S’han lliurat als centres mascaretes validades en substitució de les rebudes i no
validades, en els casos que ha estat necessari i així ho heu manifestat

Per tal que us sigui més fàcil identificar-les us adjuntem fotografies i en el cas que encara algun
centre tingueu problema ens ho feu saber per donar-vos solució.
Posat de manifest que tot i disposar de fitxes tècniques facilitades pels proveïdors i validades per
PRL en el moment de la compra ens trobem en situacions com les esdevingudes, fruit del
moment tan complicat en el que hem d’accedir al mercat en l’actualitat, s’ha pres la mesura de
que a partir d’ara es faci un control de qualitat de la mercaderia rebuda al magatzem central de
Sant Sadurní tot i tenir documentada la validesa del material en el moment de la compra, amb
l’objectiu d’evitar en el que sigui possible que arribi a cap centre material de dubtosa protecció
per als nostres professionals.
Us mantindrem informats del que vagi succeint sobre aquest tema.
No dubteu posar en el nostre coneixement qualsevol altre incidència que detecteu a fi i efecte de
poder ajudar a la seva resolució.
1

Gràcies per anticipat en la vostra col·laboració per la solució dels problemes que van sortint en
aquests moments tan difícils.
Salutacions,

Judith Torné Vilàs
Àrea de Recursos Econòmics
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Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada
o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o
còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge
per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.
Abans d'imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari.
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