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Finalment pantalles planes...

…durant el primer
trimestre de 2006
s'instal·laran
pantalles planes a
tots els llocs de
treball de la xarxa
del grup Banc
Sabadell

El 2000 vam
aconseguir que
aquesta empresa
decidís instal·lar
pantalles planes a
tots els llocs de
treball de caixa. La
realitat és que 5
anys després no
estan instal·lades en
tots els llocs de
treball.

…ens queda
confiar que es
compleixin els
terminis previstos,
que es faci arribar
la informació als
usuaris i que les
instal·lacions es
portin a terme
correctament

En la reunió del Comitè Estatal de Seguretat i Salut del 28 de juny passat
l'empresa ens va comunicar que durant el primer trimestre de 2006
s'instal·laran pantalles planes a tots els llocs de treball de la xarxa del
grup Banc Sabadell. De moment no hi ha data de quan es farà aquesta
actuació a tots els centres corporatius. 

Ara caldrà esperar que la ubicació d'aquestes pantalles i les
recomanacions que es facin als usuaris siguin les correctes perquè
aquesta millora sigui realment útil.

Des de CCOO, volem deixar clar que, a banda que la decisió de la
direcció del banc ha estat en part condicionada pel preu actual
d'aquestes pantalles i per la dificultat de trobar al mercat pantalles
catòdiques, és també molt condicionada per la nostra llarga reivindicació
de millora dels llocs de treball.

El 2000, després de moltes vegades de denunciar les condicions
precàries dels llocs de treball i bàsicament els de caixa, vam aconseguir
que aquesta empresa decidís instal·lar pantalles planes a tots els llocs de
treball de caixa. La realitat és que 5 anys després no estan instal·lades
en tots els llocs de treball.

Un problema afegit ha estat que molts dels usuaris desconeixien la
millora que això implicava per a la seva salut i per falta d'informació no
s'ha tret el profit necessari d'aquesta nova eina de treball.

Un altre objecte que ha estat motiu de denúncia a l’empresa dins i fora
del Comitè Estatal de Seguretat i Salut des del final del 2003 és
l'adaptació al que diu l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball sobre la freqüència de refresc de les pantalles, que recomanen
que estiguin com a mínim a 70 Hz i al banc hi ha més de 5.500 pantalles
que estan a 60Hz, amb tots els possibles problemes oculars que pot
comportar per als usuaris.

Així, no deixem de congratular-nos per la decisió presa. Ara només ens
queda confiar que es compleixin els terminis previstos, que realment es
faci arribar la informació als usuaris i que les instal·lacions es portin a
terme correctament. Des de CCOO continuarem treballant per millorar les
condicions de treball.

Sabadell, juliol de 2005
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