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SALUT LABORAL ICASS 
PRODUCTE DECAPANT RESIDÈNCIA 

SANTA COLOMA 
 

El dijous dia 10/01/2013 la delegada de CCOO del centre va informar els delegats de prevenció de 
CCOO de l’ICASS de la utilització d’un producte “decapant” a la Residencia de Gent Gran(RGG) 
de Santa Coloma, del qual es tenien sospites de ser tòxic.  
 
CCOO vam instar urgentment al Servei de Prevenció i ja el mateix divendres es va donar l’ordre 
tant per part del Servei de Prevenció com pel propi Director del Centre que aquest producte no 
s’utilitzés. 
 
Assabentats que durant el cap de setmana sembla ser que igualment es va utilitzar, desoint les 
indicacions donades, CCOO varem fer la reclamació al Servei de Prevenció i a l’administrador del 
centre per tal que es retirés i es deixés d’utilitzar immediatament o aniríem a posar la denúncia 
davant la  Inspecció de treball. 
 
INFORMACIÓ PELS TREBALLADORS/ES: 
 
1r.- Aquest producte “Deversey, Joneec Futur” es d’ús professional, per tant no el pot fer servir 

el personal de neteja dels centres d’ICASS. 
2n.- Aquest producte és tòxic; no es pot fer servir sense els EPIS adequats (mascaretes, guants, 

etc...) ni sense la ventilació dels espais durant i desprès del procés  d’aplicació. 
3er.- El Servei de Prevenció i el Director del centre ja van donar l’ordre de no utilitzar aquest 

producte en el centre el divendres dia 11/01/2013. 
 
Qualsevol treballador/a que hagi estat en contacte amb aquest producte i tingui irritacions de pell, 
oculars, o alguna reacció respiratòria ho ha de comunicar al Servei de Prevenció del Departament 
i/o anar a ser atès a la Mútua d’Accidents de Treball. 
 
Per a qualsevol informació teniu al vostre servei els delegats i delegades de CCOO al centre i els 
delegats/des de prevenció de CCOO a l’ICASS: 
 
Jesús Aneas:    janeas@ccoo.cat     i       Montse Tarrès:  tarresmontse@hotmail.com 
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