Seguretat i Salut Laboral
La prevenció dels riscos laborals: una tasca
essencial per a la protecció de totes les
treballadores i treballadors i de l’alumnat

Les treballadores i els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut
en el treball. Aquest dret suposa que l’empresari contrau un deure correlatiu de protecció davant
dels treballadors. També és un deure per a l’administració pública. Els drets d’informació, de
consulta i participació, de formació en matèria preventiva, de paralització de l’activitat en cas de risc
greu i imminent i de vigilància de l’estat de salut, formen part de l’esmentat dret de les
treballadores i treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
I és en l’assessorament, l’acompanyament i la defensa d’aquests drets que el nostre sindicat té una
tasca prioritària, al vostre servei i desenvolupada per totes les delegades i delegats de prevenció
dels diferents serveis territorials.
No dubteu a consultar-nos personalment o través del nostre correu educacio.salut@intersindicalcsc.cat ! Som al vostre servei per ajudar-vos!

Informació sobre el Coronavirus SARS-CoV-2
Informació Seguretat i Salut Laboral
Butlletí informatiu per a les coordinadores i coordinadors de prevenció de riscos laborals
Nou protocol de tramitació de baixes mèdiques i altres novetats en la gestió del personal del
Departament d’Educació
Situacions de servei i adscripcions temporals (Adaptació del lloc de treball, Serveis especials i
en altres administracions)

Procediment per a la tramitació de l’adaptació del lloc de treball:
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/PG_AL_07_1_0_0
0.pdf
Situacions en cas de malaltia
Riscos psicosocials
Estic patint assetjament laboral? Característiques d’aquesta situació.
He patit una agressió al meu centre docent, què he de fer?
Treballo en un centre educatiu del Departament i estic patint assetjament sexual, o per raó de
sexe, orientació sexual o identitat, què puc fer?
Vols saber si estàs patint assetjament psicològic a la feina?

