SALUT LABORAL
PERSONAL LABORAL

Encetem un nou curs, i us volem fer arribar informació sobre alguns dels
temes que són més presents durant el primer trimestre.
INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS
• Un any més, el Departament no escolta l’exigència
d’USTEC-STEs de respectar la normativa: NOMÉS pot
administrar medicació el personal sanitari (full núm. 259
http://www.sindicat.net/w/fullinf/full259.pdf). Aquesta vegada ho han adjudicat explícitament a la figura del
“vetllador”, que difícilment deu tenir titulació sanitària.
A més a més, aquesta categoria professional no depèn
del Departament, que d’aquesta manera està regulant
condicions laborals de personal aliè a través de les instruccions d’inici de curs. Rotundament els diem PROU.

PLANS D’EMERGÈNCIA
• Com cada curs s’ha de fer el simulacre d’evacuació
i/o de confinament. Recomanem fer-los tots dos
si és possible. Us facilitem l’enllaç que permet
conèixer els models de senyalització: http://www.
b o e.es/bus car/ac t.php?id=B OE-A-1997-8668.
• Alguna vegada heu utilitzat un extintor? Quan
l’empresa que en fa el manteniment vingui a fer-ne
la revisió, aprofiteu per demanar que us n’ensenyin
el funcionament. Recordeu que els extintors s’han
d’utilitzar només per a conats d’incendi. Si no és
el cas, cal avisar emergències (112) i activar el pla
d’evacuació o confinament segons valoreu la situació.

EXÀMENS DE SALUT

• Cada curs el Departament d’Ensenyament planifica
l’oferta distribuïda pels diferents SSTT. Ha d’incloure
tot el personal de tots els centres públics. Encara no
s’ha assolit el nivell de freqüència que caldria, cosa
que en bona part es deu tant a la dimensió de la plantilla com a la dispersió dels centres de treball per tot
el territori. USTEC-STEs entén aquestes dues dificultats, però continuem instant el Departament a ampliar
la dotació de pressupost per a vigilància de la salut.

• És una eina important per estudiar la relació
• Són una part de vigilància de la salut, con- del treball que fem i la patologia que podem patemplada a la LPRL (Llei de Prevenció de Ris- tir com a conseqüència d’aquesta feina. USTECcos Laborals). Els exàmens de salut són voluntaris. STEs recomana que tothom es faci l’examen de salut.

Territori

Adreça correu

Telèfon

Extensió

Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme -Vallès Oriental
Catalunya Central
Girona

riscos_lab_com.ensenyament@gencat.cat
prevencio_risc_lab_baix.ensenyament@gencat.cat
prl_vall.ensenyament@gencat.cat
prev_risc_lab_mav.ensenyament@gencat.cat
prl_ccentral.ensenyament@gencat.cat
prevencio_risc_lab_gir.ensenyament@gencat.cat

934 816 000
936 859 450
937 484 455
936 931 890
936 930 590
872 975 006

5303
6259
6132
6478
7089
-

riscos_lab_llei.ensenyament@gencat.cat
riscos_lab_tar.ensenyament@gencat.cat
riscos_lab_teb.ensenyament@gencat.cat
rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat

973 279 999
977 251 440
977 448 711
935 511 000

5836
5106
5249
6811 / 6806

Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Consorci de Barcelona

SITUACIONS ESPECÍFIQUES

PROTOCOLS

• Torneu a la feina després d’una baixa de llarga durada?
Abans d’incorporar-vos-hi, us recomanem de demanar
hora a la metgessa de treball del vostre ST per tal que
faci una valoració de la vostra salut i estimi si és necessària una adaptació del lloc de treball (full núm. 170
http://www.sindicat.net/w/fullinf/full170.pdf).

• Després d’un any i mig de funcionament i després
de detectar algunes mancances importants, hem exigit a Funció Pública la revisió del Protocol per a
la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de
situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina. En aquests moments el protocol continua funcionant i estem a l’espera de la in• La LPRL (Llei de Prevenció de Riscos Laborals) troducció de modificacions que milloraran tant el
preveu la protecció als treballadors i treballadores desenvolupament com la interpretació que se’n fa.
especialment sensibles a determinats riscos (article 25) i estableix la protecció de la maternitat (ar- • Pel que fa al protocol sobre situacions de violència conticle 26). Si és el vostre cas, poseu-vos en contacte tra els treballadors/es, continuem negociant. Fa anys que
amb la Secció de Prevenció de Riscos del vostre ST USTEC-STEs demana una eina que protegeixi els treba(quadre de capçalera).
lladors i treballadores del Departament d’Ensenyament.
• Per sol·licitar una adaptació de lloc de treball podeu
utilitzar l’imprès següent: http://educacio.gencat.cat/
documents/FormularisModels/PrevencioRiscosLaborals/G409_033.pdf.

• D’altra banda, a Funció Pública s’ha anat elaborant un
document sobre criteris per a la resolució de conflictes Interpersonals. Encara ha de passar per la Paritària
General de Funció Pública, i després cada Departament haurà d’establir el seu protocol. Estarem amatents
• Si heu estat de baixa durant el mes d’agost per in- perquè contempli el que realment necessitem i que no
capacitat temporal podeu gaudir de les vacances en substitueixi l’actual protocol sobre assetjament laboral.
el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a • USTEC-STEs informarà de tots aquests temes tan
partir del 31 d’agost de l’any en què s’hagi originat la bon punt s’acabin de negociar. Esperem que es puincapacitat. S’ha de sol·licitar al Servei Territorial. guin tancar aquest primer trimestre, donat que ja fa
temps que alguns s’estan negociant tant amb Funció
Pública com amb el Departament d’Ensenyament.
FARMACIOLA
• Els treballadors i treballadores que estan al Règim
General de la Seguretat Social tenen, amb algunes excepcions, Asepeyo com a mútua d’accidents laborals.
Demaneu la farmaciola a la vostra mútua, que us l’han
de facilitar amb el material necessari segons el nombre de persones que estiguin al Règim General de la
Seguretat Social del vostre centre. (NO es computen
les persones de Muface amb l’INSS com a mútua.)

Per a qualsevol dubte podeu:
• Consultar la web de SALUT LABORAL:
http://www.sindicat.net/salut/index.php.
• Adreçar-vos als delegat/es de salut d’USTEC∙STEs de
la vostra zona: http://goo.gl/cUqlQT.
• Escriure a laborals@sindicat.net o/a salut@sindicat.net.

