28 d’abril - Diada Internacional per la Salut en el treball

federació de catalunya
El 28 d’abril,

i des de fa 12 anys, es
celebra la Diada Internacional per la Salut en
el Treball. Aquest any, un cop més, des de
CCOO volem en aquesta jornada recordar als
treballadors i treballadores que han perdut la
salut i la vida en el treball, i també volem exigir a
les empreses ocupació de qualitat i prevenció a
totes elles. I, a l’administració, que actuï amb
contundència en les seves funcions de vigilància,
control i sanció.

Aquest any també volem fer especial
esment a les malalties professionals
En aquest sentit ha estat una bona notícia la
Sentència de l’Audiència Nacional, de data 12
de març, número 175/2006 que estima la
demanda defensada per COMFIA-CCOO i obliga
a considerar l’atracament com un risc laboral.
S’han de revisar, doncs, les avaluacions de
riscos laborals tenint en compte la possibilitat
que els treballadors pateixin actes violents i
s’ha d’incloure en el Pla de Prevenció les
possibles mesures preventives o correctores
que s’hagin d’aplicar per una protecció eficaç
de la seva salut i la seva integritat. La realitat
ens demostra que en els nostres sectors hi ha
nous problemes específics respecte a la salut
laboral i que només amb la nostra continua
atenció i intervenció són abordats favorablement.

La lipoatròfia, una manca de seguretat
i salut en l’oficina
Cada cop són més notícia els casos de
lipoatròfia semicircular que estan afectant a
treballadors i treballadores a diverses oficines.
Darrerament s'han detectat diversos focus de
lipoatròfia semicircular a Catalunya (lesions
que es produeixen per perduda de teixit adipós
i que normalment es produeixen en la part alta

de la cuixa) afectant als sectors d'oficines
principalment, però també a altres sectors.
Des de CCOO s'han iniciat i mantingut seguiments positius, reclamant i col·laborant en la
presa de mesures per a pal·liar, reduir i eliminar
els riscos vinculats a aquest tipus de lesions.

Els efectes de l’edifici malalt i poc
intel.ligent
Aquesta malaltia ja va ser detectada per primera
vegada en 1974 i està vinculada a la síndrome
de l'edifici malalt (símptomes comuns a altres
malalties que es desenvolupen en centres de
treball entre un 10 i un 30% dels empleats) per
un incorrecte control de la humitat, dels camps
electromagnètics i de l'electricitat estàtica.
Aspectes tots ells que la majoria de les
empreses, incloses les econòmicament fortes,
amb la col·laboració d'uns serveis de prevenció
poc diligents, no valoren degudament o ni tan
sols consideren.
Les organitzacions empresarials en moltes
ocasions enarboren discursos prevencionistes,
per a traslladar-los únicament al vent, ja que en
la realitat, com en aquests casos, la prevenció
brilla per la seva absència i s'actua, en alguns
casos, a empentes, per a cauteritzar la ferida, no
per a evitar-la. Ara és possible que vegem
moviments, però seran amb la intenció que no
els esquitxin, quan es calia haver actuat abans.
Si bé el dia 28 d'abril hem de recordar-lo i tenirlo present com el dia Mundial de la Salut en el
Treball el seu significat ha de traslladar-se a una
activitat de tots els dies de l'any en cadascuna de
les nostres empreses.
Secretaria de Salut Laboral
COMFIA-CCOO Catalunya

Fitxa d’afiliació
Nom i cognoms...................................................................................................... DNI .…….....……................….....
Adreça.....................................................................................................................Telèfon……......................…........
Empresa........................................................................................................................................................................
Correu electrònic …………………………………………..
Domiciliació: Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX

Firma:

93 310 71 17)

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que es titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació corresponent al sector al que pertany l’empresa en la que treballis i que pots comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat
del tractament de les teves dades en aquests fitxers es el manteniment de la teva relació com persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més aquestes
dades podran servir per a enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la web
de la CSCCOO, dels acords i de les dades d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit
acompanyada de la fotocopia de tu DNI i indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al
domicili de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu
electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902
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