ELS TEUS DRETS EN VIGILÀNCIA DE LA SALUT
EEl programa integral de vigilància de la salut de les persones
treballadores que han estat exposades a amiant, i el protocol
de vigilància sanitària específica estableixen que els exàmens
de salut han de ser de periodicitat biennal, i amb el següent
contingut:

iHistòria laboral anterior: revisió i actualització.
iHistòria clínica: revisió i actualització.
iExploració clínica específica: Inspecció, auscultació, estudi
funcional respiratori, consell sanitari antitabac i radiologia.
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El treballador o la treballadora amb antecedents d’exposició a
l’amiant que hagi cessat l’activitat amb risc, se sotmetrà a un
reconeixement mèdic que a Catalunya realitzen les Unitats de
Salut Laboral territorials. Constarà de:

iEl que s’ha esmentat, amb la diferència que la periodicitat
i contingut dels successius reconeixements seran
determinats pel metge especialista responsable del
reconeixement, en funció del que ha trobat en l’examen
mèdic inicial post ocupacional.

PER UNA ORGANITZACIÓ MÉS SALUDABLE DE LA FEINA!
Si necessites més informació i assessorament, dirigeix-te als
teus delegats i delegades de prevenció o a la secció sindical de
CCOO a la teva empresa. També ho pots fer directament al teu
sindicat CCOO: www.ccoo.cat

L’amiant.

Intervenció i PRL
L’Article 3 del RD 396/2006, de 31 de març, regula els treballs amb
risc d’exposició a l’amiant. És aplicable a les operacions i activitats
en què las persones treballadores estiguin exposades o siguin
susceptibles d’estar exposades a fibres d’amiant o de materials
que en continguin, i especialment a:
• Treballs de demolició de construccions.
• Treballs de desmantellament d’elements, maquinària/utillatge.
• Treballs i operacions de retirada d’amiant o materials que en
continguin: hospitals, escoles, canonades, calderes, etc.
• Treballs de manteniment i reparació dels materials amb amiant:
fibrociment en cobertes de teulades, encofrats, etc.
• Treballs de manteniment i reparació que impliquin risc de
despreniment de fibres d’amiant per l’existència i proximitat de
materials d’amiant: fibrociment en lloses, teules, pissarres, etc.
• Transport, tractament i destrucció de residus amb amiant.
• Abocadors autoritzats per a residus d’amiant.
• Activitats o operacions en les quals es manipulen materials que
continguin amiant amb risc d’alliberament de les seves fibres:
pintures texturitzades, conductes de ventilació, etc.

FINANCIADO POR:

comissió obrera
nacional de Catalunya

DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ:
NFORMACIÓ/DOCUMENTACIÓ
Els documents que haurien d’estar en possessió dels delegats
i delegades de prevenció per poder iniciar i exercir els drets
i facultats que els concedeix l’article 36 de la LPRL, a mode
indicatiu són:

g Pla de prevenció de l’empresa.
g Avaluació de riscos laborals (inclou les avaluacions

específiques per a les diferents especialitats preventives).
g Certificació de la modalitat preventiva de l’empresa (servei
de prevenció).
g Concert de l’activitat preventiva per a l’especialitat de la
vigilància de la salut.
g Document d’Associació amb la Mútua Col·laboradora amb
la Seguretat Social.
De l’anàlisi d’aquests documents podem extreure unes
primeres conclusions i marcar-nos uns objectius sindicals
concrets.

i L’amiant és un material perillós per a la salut:

Si sospites que pot estar present en el teu lloc de treball, posa’t
en contacte amb els teus delegats i delegades de CCOO.

COM INTERVENIR SINDICALMENT

g Exigir informació documental a l’empresari sobre la

presència d’amiant o no en cas d’obres de manteniment,
reformes o altres intervencions a la nostra empresa.

g Exigir que l’empresa gestora compleixi amb els requisits
mínims normatius, i que disposi d’un pla de treball.

g Assegurar l’eliminació per un gestor autoritzat.
g Exigir protecció de les persones treballadores i la vigilància
de la salut.

g Garantir la participació dels treballadors i treballadores
mantenint-los informats de la situació (reunions
extraordinàries de l’ CSS).

g Fer el seguiment de l’acompliment per part de l’empresari
i de l’empresa que realitza els treballs de desamiantat en
els termes que estableix l’article 24 de la LPRL.

g Protecció de les persones treballadores especialment
sensibles a determinats riscos laborals, adaptant el lloc.

g En cas de risc greu i imminent (Art. 21 LPRL):
• El Comitè d’Empresa pot paralitzar l’activitat dels
treballs afectats per risc greu i imminent.
• En els casos més greus consulta als teus representants
de CCOO per valorar l’aplicació de l’article 21 de la LPRL
i evitar que estiguis exposat/ada a aquest risc.

