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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Comitè de Seguretat i Salut Laboral 
març de 2010 

 
 A la permanent dels Comitès de Seguretat i Salut Laboral d’ICASS i Departamental, el Servei 

de Prevenció ens va presentar els Protocols dels exàmens Mèdics de salut de l’any 2010. 
 

Els Exàmens Mèdics seran més específics i orientats als riscos de salut detectats a cada 
categoria professional. 

 
CCOO vam proposar, al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, l’estudi del risc químic al 
personal d’Infermeria i auxiliar, relacionat amb les cures i la medicació. 

 
El Servei de Prevenció (SPRL) ens va presentar, per tal d’estudiar-lo, un protocol de riscos 
biològics i malalties infeccioses i un procediment per a la protecció del personal amb especial 
sensibilitat: embarassades, lactants i personal amb discapacitat. Ens congratulem, desprès de 
més de 5 anys de la petició per part de CCOO d’un protocol de riscos biològics, que per fi es 
faci. En farem el seguiment i us n’informarem. 

 
 CCOO, al Comitè d’ICASS, hem demanat la valoració de les càrregues de treball de les 

Residències: 
 

- Mil·lenari: Cap de setmana i nits. (S’estudiaran com estan distribuïdes entre els diferents 
torns).  

- Terrassa: Cap de setmana i tarda.  
 

També vam presentar el tema de les dutxes de Sant Llorenç Savall i les portes de Resistència 
al Foc (tallafocs). Es tindrà en compte per a les properes obres. 

 
CCOO va presentar el tema de les cantonades de les baranes per evitar cops a la Residencia 
de Gent Gran de la Mercè, el qual s’arreglarà desprès d’haver presentat una fotografia com a 
prova d’aquesta deficiència. 

 
 
Us continuarem informant. 


