Palma a 28-4-2005

CESS (Comité Estatal de Salud y Seguridad)
En la darrera reunió del CESS a Madrid denunciàrem el retràs en les Revisions Metges
a Balears, que enguany encara no han començat, ni a Mallorca ni a Menorca però sobretot a
Eivissa on fa més de 2 anys que no se’n fan. El Banc va dir que hi havia hagut un mal entès
amb Asepeyo, que ja està resolt i que a partir d’ara començaran les revisions amb normalitat.
Les persones que necessiteu passar la Revisió ho sol.licitau al vostre Jan que vos dirà
com demanar hora. Si això no funciona ens ho feis saber. Els empleats de més de 50 anys
teniu dret a una revisió anual, els demés cada dos anys.
N’Andreu Magraner Of. 0289 Sóller i Rafel Pinya Of. 7234 Mercapalma som
membres del CESS i per tant estam a la vostra disposició per tractar amb l’Empresa a Madrid
tots els problemes relacionats amb Salut Laboral que es plantegin a Balears.
Botiquín. Les oficines tenen totes una farmaciola que fa falta revisar i actualitzar de
tant en tant a fi de tenir els medicaments a punt i sense caducar. Trucau a La Mutua Asepeyo
(Sr. Mateu Bauça fax 971.498930 ò tel. 971.764334) que s’encarregarà d’enviar-vos tot el
necessari.
Pantalles TFT. Com veureu aquests dies s’estan canviant les pantalles dels ordinadors
per pantalles planes TFT de 17” tal com tots els Sindicats havíem sol·licitat al CESS fa
estona. Si passat un temps alguna oficina encara no les té que ens ho digui.
“Campanya Libretón”. El regal que aquesta vegada han de repartir les oficines es
una vaixella amb un pes de uns 9 Kg. I venen de dues en dues, per tant la capsa de cartró pesa
uns 18 Kg. Desde el CESS hem demanat al Banc que ens informi de quines mesures de
prevenció pensa adoptar per evitar els riscos que poden patir per manipular aquest pesos,
treballadors no acostumats ni formats per fer aquest treball.
D’entrada aquestes caixes s’han de col·locar en planta, no a soterranis ni a pisos, i amb
una altura màxima de 4 ò 5 caixes. Anau molt alerta en la seva manipulació, i si notau
dificultats per fer-ho no ho faceu. Millor sa que guarda que sa que cura. Sobretot els
treballadors de més de 45 anys, les dones i els que tengueu algun problema d’esquena etc.
Es que fins i tot pels clients es un absurd carregar-los amb aquest pes fins a ca-seva.
No sabem amb a què pensen aquest senyors quan dissenyen aquestes campanyes, però molta
“pasión por las personas” no tenen.
SALUT.

Gracias al darrer conveni col·lectiu
firmat per els sindicats majoritaris
varem seguir perdent poder
adquisitiu.

Queden encara a Balears
cinc fixos-discontinus. Els
únics en tota Espanya.
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