Comunicat de pertinença a col·lectiu de risc durant la crisi sanitària COVID-19
dirigit al responssable del Servei de Prevenció de Riscols Laborals (SPRL)

Remitent de la comunicació
Nom i Cognoms

Centre de treball

DNI

Núm. Col·legiada

Lloc de treball

Remeto la present comunicació per informar als serveis de Recursos Humans de l’Administració/Empresa,
de la meva condició com a persona integrant de col·lectiu de risc durant el transcurs de la crisis sanitària
del COVID-19. Concretament, aquells elements que em converteixen en persona adscrita a un col·lectiu
de risc són les següents:
1.
2.
3.

A tot això cal sumar la manca dels mitjans necessaris per prevenir efectivament el contagi per COVID-19, atesa
la manca dels EPIS pertinents. Així doncs, i en atenció a que l’article 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevención de Riesgos Laborales, assenyala els principis de l’activitat rectora de prevenció de riscos
laborals, determinant específicament els que segueixen:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

DEMANO,
1. L’adaptació del meu lloc de treball, evitant una sobreexposició a aquelles situacions de risc elevat de
contagi conforme els protocols aprovats en matèria d’actuació sanitària en front del COVID-19. Als
efectes merament exemplificadors o il·lustratius proposo les següents mesures d’adaptació del lloc de
treball:

2. En el cas de que això no fos possible, habilitin i permetin expressament cessar en la prestació de serveis
fins que no hagi desaparegut o s’hagi minimitzat notablement el risc de contagi per COVID-19.

A

, el dia

de desembre

de 2020.

______________________________ (Signatura)

Document elaborat pel Departament Legal del sindicat Infermeres de Catalunya
per a la seva presentació personal al responssable de Riscos de Salut Laboral
del centre de treball.
Pots descarregar el document a infermeresdecatalunya.cat/coronavirus

