ENTREVISTA A UN FARMACÈUTIC: COM HA AFECTAT EL DECRET DE L’ESTAT
D’ALARMA EN LA TEVA FEINA I EN LA TEVA VIDA DIÀRIA?

NÚRIA CASTELL BALANZA
El darrer dissabte 14 de març es va decretar a Espanya un Estat d’Alarma. Aquesta
mesura extraordinària ens ha afectat a tots d’una manera o altra. Totes les persones
treballadores no essencials han deixat d’anar a fer feina i això té unes conseqüències.
No obstant això, hi ha persones que a dia d’avui han de treballar per millorar i ajudar
en aquesta situació.
Avui entrevistem el meu pare, Pere Castell Timoner, farmacèutic de la Farmàcia
Castell d’Alaior, qui ens explicarà com ha afectat aquesta mesura en la seva feina.

-De què treballes i des de quan exerceixes?
Sóc farmacèutic. Exerceixo des de fa més de 20 anys.
-Has viscut mai alguna experiència semblant a la d’ara que hagi afectat a la teva
feina?
Mai. He treballat amb malalts de malalties infeccioses comunes com refredats,
herpes, grip… fins i tot infectats de VIH o VPH. He vist pocs infectats de tuberculosi i
lepra. Però eren malalties menys contagioses que la COVID-19.
-Ara et preguntarem sobre l’impacte d’aquesta mesura en la teva ocupació. Com
ha afectat aquesta mesura en la teva economia? Positivament o negativament?
Per ara no m’ha afectat negativament, ja que tothom sol·licita material de protecció.
Però a l’estiu es notarà la baixada d’ingressos.
-Quines mesures d’higiene i protecció has pres tu, els teus empleats i
l’establiment?
Aforament limitat, hem instal·lat una mampara transparent, emprem mascaretes i
guants, ens desinfectem les mans contínuament, desinfectem les superfícies de
treball...
-Notes la manca de material sanitari?
Sí. Falten guants d’un sol ús. Les mascaretes han arribat fa poc. El gel i les solucions
hidroalcohòliques van arribant amb cert retard, però arriben.
-Ha augmentat el teu ritme i horari de treball?
Sí. Esteim més inquiets degut a la incertesa d’aquesta situació tan estranya. Algunes
mercaderies arriben amb retard degut a problemes en el transport i per l’increment de
demanda de certs productes com guants i mascaretes.
-Com creus que evolucionarà aquesta malaltia?
Ningú ho sap. Hem de mirar altres països per saber-ho.
-Notes que els clients agraeixen la teva labor?

Sí. Per exemple, ens porten mascaretes fetes per ells per regalar, i ens porten teixits
tèxtils per a què les cosidores en fabriquin més.
-Què demanaries a la gent perquè et facilités la feina?
Paciència. És important mantenir una distància entre els usuaris de la farmàcia dins i
fora del local. Si no porten guants, que es desinfectin les mans amb un gel
hidroalcohòlic que tenim a l’entrada. I també, és més higiènic pagar amb tarja de crèdit
que amb efectiu.
-Moltes gràcies per atendre’ns i molta sort en la teva feina.

