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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL
DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR I
GOVERN OBERT
Us resumim, tot seguit, els temes tractats el passat dimarts 21 de juny a la reunió del Comitè de
Seguretat i Salut del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.
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S'informa que, a partir del 19 de maig de 2022, el Servei de Prevenció de Riscos
Laborals deixa d'estar dintre de Recursos Humans i es crea un àrea pròpia dintre del
Departament.
A nivell de sinistralitat només s'ha de comptabilitzar un accident de treball durant la
jornada laboral i un altre in itinere, els dos sense baixa laboral.
Informació Covid-19 en el primer trimestre de l'any en el Departament: 64 casos
registrats. On hi ha hagut contactes estrets s'ha informat dels mateixos al personal, cap
contagi en l'àmbit laboral.
Documents sobre mesures preventives: S'han publicat a la intranet del Departament i
també s’han fet arribar al correu dels treballadors i treballadores. Entre d’altres qüestions
s'esmenta en aquests documents que la mascareta no és d’ús obligatori encara que sí que
es requereix quan no existeixi la distància de seguretat, quan no hi hagi ventilació, a les
reunions, en formació i per les persones vulnerables. El personal contagiat sense baixa
haurà de fer ús de la mascareta Ffp2. A nivell preventiu es segueix amb la renovació d'aire
dins dels espais físics així com les mesures de desinfecció.
Respecte la formació, durant el primer trimestre d’aquest any s’han realitzat cursos de
primers auxilis, sobre l’ús del desfibril·lador i accidents in itinere. D’altra banda, continua la
formació obligatòria al personal sobre les mesures preventives sobre el covid-19.
Trasllat del personal de Tapineria a la tercera planta de Via Laietana: això ha provocat una
reubicació a nivell físic.
Actuacions dutes a terme pel servei de prevenció mancomunat: s'ha fet l'actualització de
prevenció de riscos, també es posarà a la intranet del Departament les infografies noves,
un cop s'acabi de treballar per part del gabinet tècnic.
Inici auditories dels serveis de prevenció al mes de setembre de 2022: Aquesta auditoria
serà de les primeres en realitzar-se pel que respecta als departaments de la Generalitat.

Si teniu suggeriments, propostes o consultes de salut laboral del personal del departament, les
podeu fer arribar al nostre delegat de prevenció Manel Rodríguez (manelrpoveda@ccoo.cat).
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