UN ANY MÉS TORNEM A TENIR
PROBLEMES AMB LA CLIMATITZACIÓ

DEL PAVELLÓ NORD DE MUNDET
El personal del Pavelló Nord està patint les conseqüències dels
problemes de climatització en determinades unitats. En alguns
moments del dia, les temperatures s’han situat molt per sobre del
que la normativa estableix per l’activitat que es desenvolupa al
Pavelló Nord (veure requadre).
Des de fa diversos anys,
CCOO
hem
exigit
solucions a la manca
d’una
climatització
adequada a determinades
unitats del pavelló Nord.

El reglament sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball (RD
486/1997) estableix els següents valors:
Temperatures:
De 17ºC a 27ºC per a treballs sedentaris

De 14ºC a 25ºC per a treballs lleugers
Tot
i
les
nostres
(PAVELLÓ NORD)
reclamacions i queixes,
les solucions que s’han donat i/o s’estan donant són absolutament
insuficients.

En qualsevol cas, dir-vos que, a més d’altres mesures que
prendrem en breu, continuarem en contacte amb l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals (l’OPRL) exigint l’adopció de
mesures efectives per mantenir la temperatura dins de la norma.

CCOO hem demanat:
• Exigim reforçar les unitats afectades amb més equips portàtils
de refrigeració (lloguer o propis) i no amb ventiladors (que no
serveixen per res)

• Cal informar de manera adequada als treballadors/es del
Pavelló Nord:
Sobre les mesures de prevenció que s’han de realitzar
front aquesta situació (descans, hidratació, vestimenta,
etc.....)
Reorganitzar les tasques que suposen més esforços.
Recomanar a tot el personal que s’adreci al dispensari
mèdic laboral per a ser atesos en cas de qualsevol
alteració de tipus mèdic, recomanant indisposicions per
problemes de salut com a conseqüència de treballar a
una temperatura elevada. Tenint en compte el personal
especialment sensible per problemes de salut
(problemes respiratoris, oculars, etc....)
Recordem que aquesta situació no només la pateix el personal
sinó també els usuaris i usuàries.
No creiem que sigui acceptable si el que volem oferir a la
ciutadania és un servei públic de qualitat.

Ja n’hi ha prou!!!

