ΓΖΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ
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ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2ΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 2010
1. Δμέηαζε λενπξνζιεθζέλησλ ζπκβαζηνύρσλ ζηελ θαζαξηόηεηα –ζπκπιήξσζε αηνκηθνύ
θαθέινπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ.
2. Γηελεξγήζεθε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο αληηηεηαληθόο εκβνιηαζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ
θάιπςε ηηο δύν πξώηεο αλά κήλα δόζεηο. πκκεηείραλ 153 εξγαδόκελνη από ηηο εππαζείο
εηδηθόηεηεο (Καζαξηόηεηα, Πξάζηλν, Απηεπηζηαζία ).Ζ πξνκήζεηα ησλ αληηηεηαληθώλ
εκβνιίσλ έγηλε από ην Ηλζηηηνύην Παζηέξ κε δαπάλε ηνπ Γήκνπ. Δπίθεηηαη εθηύπσζε
βηβιηαξίσλ αληηηεηαληθνύ εκβνιηαζκνύ πνπ ζα δνζνύλ ζπκπιεξσκέλα ζε όζνπο
ζπκκεηείραλ.
3. Θεσξήζεθαλ ηα Βηβιία Παξαηεξήζεσλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο θαη Σερληθνύ Αζθάιεηαο από ηελ
Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη γηα πξώηε θνξά γηα ηνλ Γήκν Κνξπδαιινύ.
Απηό δίλεη ηελ δπλαηόηεηα επίζεκεο θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ρώξσλ θαη
ζπλζεθώλ εξγαζίαο πνπ θάλεη ν Ηαηξόο Δξγαζίαο θα ν Σερληθόο Αζθάιεηαο. Καηεγξάθεζαλ
ήδε νη παξαηεξήζεηο γηα ηελ Καζαξηόηεηα θαη ηνπο Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο.
4. Έγηλαλ επηζθέςεηο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο από θνηλνύ κε ηνλ λενπξνζιεθζέληα Σερληθό
Αζθάιεηαο. Οη θνηλέο επηζθέςεηο θάιπςαλ ην ζύλνιν ησλ εξγαζηαθώλ ρώξσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκαξρείνπ πνπ είρε εμαηξεζεί από ηηο πξνεγνύκελεο επηζθέςεηο
θαζώο ε κεηεγθαηάζηαζε ζην ππό αλέγεξζε Γεκαξρείν θάληαδε ζρεηηθά ζύληνκε.
5. πκπιεξώζεθε ε Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ
θαζαξηόηεηα. Σν έξγν απηό εθηππώζεθε θαη δόζεθε ζε θάζε εξγαδόκελν ελππνγξάθσο έλα
αληίγξαθν. Αληίγξαθν δόζεθε ζηελ Γεκνηηθή Αξρή θαη ζηελ επηζεώξεζε Δξγαζίαο.
εκεηώλεηαη όηη ε Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ ζηελ Καζαξηόηεηα απνηειεί
πξσηνπνξηαθή εξγαζία γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ έληππε θαη
ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ Δξγαζία-Τγεία ηεο Δηαηξίαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο
θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο.
6. πλερίζηεθε ε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ γξίπε Ζ1Ν1.Γηαλεκήζεθε πιηθό
αληηζεςίαο θαη αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
7. Ζπαηίηηδα Β- αηκαηνινγηθόο έιεγρνο πξν ηνπ εκβνιηαζκνύ. Σα δεκόζηα Ννζνθνκεία ηεο
πεξηθεξείαο καο (Κξαηηθό-Ννκαξρηαθό λνζνθνκείν Γπηηθήο Αηηηθήο) δήισζαλ- ιόγσ ηνπ
πςεινύ θόζηνπο -αδπλακία λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΚΑ εξγαδόκελνπο
ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ απαηηνύκελν αηκαηνινγηθό έιεγρν πξηλ από ηνλ εκβνιηαζκό γηα ηελ
Ζπαηίηηδα Β. Δμαηξνπκέλσλ ησλ ήδε εκβνιηαζζέλησλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΣΤΓΚΤ
πνπ εμππεξεηήζεθαλ από ην ΝΝΓΑ νη ελδηαθεξόκελνη πξνρώξεζαλ ζηνλ έιεγρν κέζσ ηνπ
ΗΚΑ. Διέγρζεθαλ 41 εξγαδόκελνη ηεο Καζαξηόηεηαο θαη ηνπ Πξαζίλνπ. Γόζεθαλ νδεγίεο
γηα ηνλ εκβνιηαζκό ζε εθείλνπο πνπ έπξεπε λα εκβνιηαζηνύλ Ο εκβνιηαζκόο έγηλε κέζσ
ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα (ΗΚΑ-ΣΤΓΚΤ) θαη αθνξνύζε 11 άηνκα.

8. Άξρηζε ε Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο
Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο. Έγηλε θαη αξράο θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο.
Αθνινύζσο νη εξγαδόκελνη θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ εξσηεκαηνιόγην πνπ θαιύπηεη αθ
ελόο ηηο επηπηώζεηο ηεο εμεηδηθεπκέλεο απηήο εξγαζίαο ζηελ πγεία θαη αθεηέξνπ ηελ
πξόιεςε. Από ηελ έξεπλα απηή πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηα νπνία ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εθπόλεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ. Σα επξήκαηα ηεο
έξεπλαο θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ Γεκνηηθή αξρή θαη ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο.
9. Έγηλε πξνεξγαζία γηα ηελ δηακόξθσζε εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Πξώηεο
Βνήζεηεο πνπ απεπζύλεηαη ζε όιν ην πξνζσπηθό. Σελ εθπαίδεπζε ζα αλαιάβνπλ νη
Γηαζώζηεο ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ. Ξεθίλεζε ε θαηαγξαθή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα
ζπκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα.
10. Έγηλε αλάιπζε ηνπ απνπζηαζκνύ ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηνπ 2010.Ο απνπζηαζκόο απνηειεί κέζν
θαηάδεημεο αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ πξνβιεκάησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη δελ
ρξεζηκνπνηείηαη από άιιε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
11. Σν Ηαηξείν Δξγαζίαο πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε θάζε εξγαδόκελν πνπ ην δήηεζε γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ νκαδηθή ή αηνκηθή πγεία ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Δθδόζεθαλ
έθηαθηεο γλσκαηεύζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ζέζεσλ εξγαζίαο.
Σεκεηώλεηαη όηη από ηέινπο Σεπηεκβξίνπ 2010 ε ζέζε ηεο Ννζειεύηξηαο Εξγαζίαο παξέκεηλε θαηλή ιόγω
ιήμεο ηεο ζύκβαζεο ηεο θαο Μαληδαξίδνπ Μ. πνπ επαλήιζε κε αζαθείο ζπλζήθεο απαζρόιεζεο από ηα κέζα
Ιαλνπαξίνπ2011.
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