Benvolgut Resident,
Després de contactar amb l’Àrea de Gestió de la Direcció per a les persones i com a
requisit previ per la signatura del vostre contracte heu d’adreçar-vos a la Unitat de
Salut Laboral per valorar el vostre estat de salut.
És obligatori, previ al inici de la vostra activitat laboral, que el Servei de Prevenció
disposi d’aquesta informació per tal de poder realitzar totes aquelles tasques a que
es refereix l’article 22 de la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Tanmateix us fem lliurament de la documentació relativa a les mesures bàsiques de
prevenció de riscos laborals que inclouen els circuits i mesures a seguir en cas
d’accident laboral. (Manual de Prevenció de Riscos Laborals Document 1)
Per fer l'examen de salut se seguiran els passos següents:
- Rebreu un mail de la Comissió de Docència indicant dia i hora en què s'haurà de
presentar a Salut Laboral
- Un cop rebut el correu, heu d'emplenar el full de Sol·licitud d’Examen de Salut i
enviar-lo per email slab@clinic.cat
És important que aquest document sigui enviat prèvia presentació a Salut
Laboral.
- El dia de la convocatòria se us realitzarà un test d'antigen SARS-CoV-2 i una
extracció de sang i se us citarà posteriorment per realitzar l'examen de salut amb el
metge i infermera.
El dia que tingui la cita amb el metge i la infermera caldrà que aporti els documents
següents:
- Carnet Vacunal (OBLIGATORI)
- Qüestionaris de salut emplenats (salut general, salut mental i hàbits
saludables)
- Consentiment dades mèdiques signat
- Consentiment dades serologies signat
La unitat de Salut Laboral està ubicada a l'edifici de Consultes Externes, al C/Rosselló
161, 5è Planta, ala Casanova. Podeu contactar a través dels telèfons 93-2275431 i 932275538 o bé a través del mail slab@clinic.cat
Estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.
Atentament,
SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
ÀREA DE SALUT LABORAL
C/ Rosselló 161, 5º planta ala Casanova
93-2275431 / 93-2275538 slab@clinic.cat

