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A crise económica fixo e continúa a facer que empeoren as condicións laborais dos traballadores e traballadoras, 
xerándolle perdas económicas e de dereitos. 

Dentro deses dereitos está a Saúde e a Seguridade no traballo, que nalgún caso están vendéndoa a cambio dunha nómina, 
a non poder deixar de traballar aínda que por cuestións de saúde  deberan xa que en moitos casos estamos diante do 
único recurso que posúe a unidade familiar .


Pero isto non é un problema propio da empresa privada, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
non está illada desta situación, xa que nos últimos tempos se está a sufrir un retroceso na aplicación da Lei de Prevención. 


CCOO insiste na necesidade da celebración desta data, dado que a saúde e a seguridade no traballo constitúen un dos 
campos mais  afectados pola situación de crise que se está a vivir nestes momentos e non se lle concede a importancia 
capital que ten no desenvolvemento profesional das traballadoras e traballadores.


CCOO demanda un Servicio de Prevención propio da Consellería, cun equipo técnico suficiente e tamén con recursos 
económicos, adaptados ao volume de traballadores/as, e tamén do alumnado; con servizos provinciais e coordinadores de 
prevención de riscos laborais nos centros debidamente formados e con recursos.


CCOO demanda o cumprimento da obriga que ven marcada pola lei, activando os comités provinciais de Seguridade e 
Saúde Laboral e o Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral. Ademais reclamamos avaliacións de todos os 
centros de traballo e tamén dos postos, non só cando é requirida dende a Inspección de Traballo.


Os recoñecementos médicos aos traballadores/as deben xeneralizarse e facerse cos mesmos prazos que teñen os/as das 
outras consellerías, publicándoos no DOG e aplicando os protocolos relacionados coa actividade profesional.


CCOO esixe que se controlen todos os casos de enfermidade profesional e accidentes laborais, para poder evitalos 
aplicando protocolos de prevención, polo que é urxente a revisión do catálogo de enfermidades profesionais.


CCOO demanda o desamiantado nos centros, empezando polos que teñan mas risco, cumprindo as medidas de 
seguridade establecidas no RD396/2006, do 31 de marzo, e o establecendo un catálogo da existencia dese material nos 
centros con protocolos de actuación para a detección, conservación e retirada do mesmo. Non podemos obviar que a 
tratarse de centros educativos e dun material altamente perigoso,estas obras deben realizarse en período non escolar, para 
así ter a certeza de que ao regreso do alumnado e dos traballadores e traballadoras non existe risco pola existencia das 
fibras deste material.


Investir en prevención e investir en saúde, que por suposto repercute no benestar das traballadoras e traballadores 
e finalmente na empresa. 
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CCOO-Ensino, no día internacional da saúde e seguridade no traballo, segue a reclamar 
o cumprimento da Lei de prevención de riscos e o investimento na saúde das 
traballadoras e traballadores do Ensino.
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