ΓΖΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ
ΜΟΝΑΓΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ

26/07/2011

ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 1ΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 2011
Έγηλε εμέηαζε λενπξνζιεθζέλησλ ζπκβαζηνύρσλ ζηελ θαζαξηόηεηα θαη
ζπκπιήξσζε ηνπ αηνκηθνύ θαθέινπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Δμεηάζζεθαλ 21
εξγαδόκελνη νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ θαη ζηελ πξώηε δόζε ηνπ αληηηεηαληθνύ
εκβνιηαζκνύ.
ηηο 04/01/2011 εζηάιε ζηνλ Αληηδήκαξρν Καζαξηόηεηαο ζρεηηθό έγγξαθν
ηα εκπόδηα δηέιεπζεο ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ.

γηα

πκπιεξώζεθε θαη θαηαγξάθεθε ε Δθηίκεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηνπ Βξεθνλεπηαθνύο θαη Παηδηθνύο ηαζκνύο πξάγκα πνπ απνηειεί
πξσηόηππε εξγαζία γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Αληίγξαθν ηεο Δθηίκεζεο δόζεθε ζε
όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο. Δπίζεο εζηάιε αληίγξαθν θαη ζηε Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο.
ηηο 01/02/2011 έγηλε επίζθεςε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ Γεκαξρείνπ θαη
ζεκεηώζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ
Δξγαζία. Έγηλε λέα κπνθηνλία- εληνκνθηνλία θαη δεηήζεθε επέκβαζε ζην
απνρεηεπηηθό δίθηπν.
ηηο 15/02/2011 έιαβε ρώξα ζην ρώξν ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ παξνπζίαζε από
ηνπο Δζεινληέο Γηαζώζηεο Κνξπδαιινύ επίδεημε εθαξκνγήο Α Βνεζεηώλ .θνπόο
ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηαζρόλησλ πξνθεηκέλνπ όζνη ην επηζπκνύζαλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ην εηδηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ απεπζύλεηαη ζην επξύ
θνηλό θαη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα γξαθεία ηεο νκάδαο ησλ Δζεινληώλ
Γηαζσζηώλ ζηνλ Πεηξαηά. Σειηθά ζπκκεηείραλ 9 εξγαδόκελνη πνπ παξαθνινύζεζαλ
ην πξόγξακκα δηάξθεηαο 15 εθπαηδεπηηθώλ σξώλ.
ηηο 22/03/2011 έγηλε επίζθεςε ζην ρώξν εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε
Βνήζεηα ζην ζπίηη θαη ζην ΚΖΦΖ. Οη εξγαδόκελνη ελεκεξώζεθαλ γηα ηνπο πηζαλνύο
θηλδύλνπο πνπ δπλαηόλ λα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη
γηα ηα κέζα αληηκεηώπηζήο ηνπο. Έγηλε ηδηαίηεξε κλεία γηα ηελ αμία ησλ πξνιεπηηθώλ
εκβνιηαζκώλ.(Σεηάλνπ–Ζπαηίηηδαο Αθαη Β).
Σνλ Μάξηην ηνπ 2011 έγηλε επίζθεςε ζην ρώξν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. θαη
θαηαγξάθεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη πνπ
αθνξνύλ ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία.

ε ζπλέρεηα θαηαγξαθήο πνπ μεθίλεζε ην πξνεγνύκελν εμάκελν θαη θαηόπηλ
επηηνπίσλ εθηηκήζεσλ από ηνλ Ηαηξό Δξγαζίαο θαη ηελ Ννζειεύηξηα Δξγαζίαο
ζπκπιεξώζεθαλ νη παξαηεξήζεηο ηνπ Ηαηξνύ Δξγαζίαο γηα ηηο ππόινηπεο ζέζεηο
εξγαζίαο. Έηζη θαιύθζεθε ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Τπελζπκίδεηαη όηη νη
παξαηεξήζεηο θαηαγξάθνληαη ζην ζεσξεκέλν από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο βηβιίν
Ηαηξνύ Δξγαζίαο – Σερληθνύ Αζθάιεηαο θαη ηίζεηαη ππ όςε ηεο όηαλ δεηεζεί.
Αλαθέξεηαη όηη απνρώξεζε από ηνλ Γήκν ν πξνζιεθζείο Σερληθόο Αζθάιεηαο.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2011 έγηλε ζηνλ ρώξν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο από ην Ηαηξείν
Δξγαζίαο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο βαζηθώλ ζηνηρείσλ Α
Βνεζεηώλ (Καξδηναλαπλεπζηηθή αλάλεςε-Θέζε αλάλεςεο).Τπήξμε πξαθηηθή
ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηαζρόλησλ κε ηελ βνήζεηα εηδηθώλ πξνπιαζκάησλ.
Από 03 /05 /2011 άξρηζε ν ειεθηξνθαξδηνγξαθηθόο έιεγρνο ηνπ πξνζσπηθνύ ζην
Ηαηξείν Δξγαζίαο κε ην πξνζσπηθό ησλ Βξαθνλεπηαθώλ θαη Παηδηθώλ ηαζκώλ.ηε
πξώηε εμόξκεζε εμεηάζζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο Καζαξηόηεηαο ( γθαξάδ) νη
εξγαδόκελνη ζηελ Καζαξηόηεηα. ηε ζπλέρεηα ν έιεγρνο κεηαθέξζεθε ζηα γξαθεία
ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ,ηεο
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Οδνθαζαξηζκνύ. πκκεηείραλ 226 εξγαδόκελνη. ε
θάζε εμεηαδόκελν δόζεθε αληίγξαθν ΖΚΓ θαη νδεγίεο ζηελ πεξίπησζε επξεκάησλ.
Με δεδνκέλν όηη ν ζόξπβνο απνηειεί έλα από ηνπο ζπρλόηεξνπο ξππαληέο ηνπ
εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο μεθίλεζε από13/05/2011 ν αθνπνκεηξηθόο έιεγρνο ηνπ
πξνζσπηθνύ αξρήο γελνκέλεο από ηνπο Βξεθνλεπηαθνύο θαη Παηδηθνύο ηαζκνύο..
Ήδε έρνπλ ζπκκεηάζρεη 179 εξγαδόκελνη πνπ έιαβαλ αληίγξαθν ηεο εμέηαζεο θαη
νδεγίεο ζηελ πεξίπησζε επξεκάησλ. Θα αθνινπζήζεη επεμεξγαζία ηνπ ειέγρνπ.
πλερίζζεθε ν Αληηηεηαληθόο εκβνιηαζκόο κε ηε πξώηε ή δεύηεξε δόζε αλάινγα
κε ηνλ εξγαδόκελν.
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