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COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE

infórmaTE
Persoal funcionario e laboral

Despois de mais de  ano e medio temos xuntanza deste comité, esperemos que para a próxima non esperemos tanto tempo, esto 
indica o pouco interese que ten a consellería nos temas da saúde dos seus traballadores, non existe cultura preventiva.


Estatísticas de accidentabilidade do ano  2015.  

Presentan os informes de MUTUA GALLEGA, do persoal non docente (laboral e funcionario).

Presentan os informes de accidentes do persoal docente .


Estatísticas de avaliación de postos do ano 2015. 


Informan de que en total foron 69, ( 30 de persoal docente e 39 de persoal non docente).

Maioritariamente son avaliacións por embarazo de risco.

Avalíase o posto daqueles traballadores que solicitan a incorporación a un posto compatible coa súa discapacidade e a dos que 
solicitan a permanencia a partir dos 65 anos, a petición de Función Pública.


Vixiancia da saúde. 


Informan do resultado da campaña  2014-2015:

Informan que na revisión da saúde  se están aplicando os protocolos específicos, ( en docentes o protocolo da voz), por previr os 
nódulos .

(Na próxima memoria se fará referencia  a esto).


➡ CCOO manifestamos a problemática xurdida en persoal non docente, pola obriga de inscribirse mediante correo edu.

➡ CCOO demanda a ampliación de plazo a un mes e a publicación en DOG, xa que en persoal non docente e o medio de 

información oficial, e estaríase en igualdade  co resto dos traballadores e traballadoras da Xunta de Galicia.


Informan da previsión de convocar un novo contrato para a próxima revisión.


Formación en materia de prevención de riscos. 


Informan dende a administración das actividades formativas que se realizaron en  prevención de riscos, primeiros auxilios, e da 
previsión de aumentar a formación e de intentar incluir todo o relacionado cos postos de traballo.


➡ CCOO demanda un xeito mais efectivo para informar da inscrición ao persoal non docente.


➡ CCOO demanda que se dean as instrucións necesarias para que a hora dun accidente laboral nun centro teñan claro como facer 
un parte de asistencia ou un parte de accidente, e que os traballadores que na súa quenda non teñan persoal directivo teñan 
unha identificación para poder acudir a mutua correspondente.


➡ CCOO demanda o funcionamento dos comités provinciais, avaliación de todos os postos de traballo e adaptación de aqueles 
que sexa necesario.


➡ Solicitamos información sobre o protocolo de actuación en centros que se manipulen materiais que conteñan amianto, e que se 
tomen as medidas oportunas para garantir  a seguridade e a saúde  dos/as alumnos/as e de tódolos traballadores/as do centro.
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