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REUNIÓ ORDINÀRIA DEL COMITÈ DE SEGURETAT I
SALUT LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ
EXTERIOR I GOVERN OBERT (1 DE MARÇ 2022)
CCOO informem de la darrera reunió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del
Departament d’Acció Exterior i Govern Obert d’1 de març de 2022.
Comencem la reunió amb l'informe de sinistralitat laboral de l'any 2021. No hi ha
hagut cap comunicat intern d'accident laboral ni de malaltia laboral. La majoria del
personal va estar teletreballant fins al 30 de setembre.
De totes les actuacions planificades de l'activitat preventiva del Departament, es van
executar al voltant del 80 %, tant a nivell de formació com de prevenció. Sobre els
exàmens de salut, CCOO trobem que són molt genèrics, qüestió que passa a tots els
departaments, i caldria fer proves més especifiques sobre possibles afectacions de salut
en llocs de treball concrets.
En relació amb la qüestió del COVID, durant el 2021 va haver-hi 18 casos i 4 aïllaments
en el Departament quan pràcticament tots els treballadors i treballadores estaven
teletreballant. En el 2022 va haver-hi 31 contagis fins al mes de febrer, tots produïts fora
de l'àmbit laboral.
CCOO informem del nou contracte sobre medicina del treball amb el Departament,
per part de l'empresa Prevencontrol, que també s'encarregarà de la realització del
test d'antígens, PCR i PCR exprés, sobretot per a treballadors i treballadores
que fan viatges a l'exterior.
La formació prevista pel primer i segon trimestre en l’àmbit de prevenció inclou dos cursos
sobre el desfibril·lador i un curs sobre primers auxilis.
Per últim, s'està realitzant l'actualització dels equips d'emergència . Primer aquests equips
faran la formació i després realitzaran els simulacres de les diferents seus del
Departament.

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773
Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666
C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119
gene@ccoo.cat – fsc-generalitat.ccoo.cat/
Twitter:

www.twitter.com/ccoogeneralitat

