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Material de la trobada de delegats/des de prevenció de CGT Catalunya

El dimecres 5 de juny de 2019 la CGT de Catalunya es va celebrar una nova trobada de delegats i delegades de
prevenció de CGT Catalunya a l'espai de Can Batlló.

La convocatòria va tenir diversos punts:

.Grup de Psico
.PAICAM
.Amiant al Metro
.CEPA Ecología
.Delegats de prevenció CSIC

Recordar que des de la Secretaria de Salut Laboral es va crear un grup de Telegram de delegades i delegats de
prevenció de CGT Catalunya amb l'objectiu de posar en comú dubtes, materials interessants i comentaris en matèria
de salut laboral, que compta en aquests moments amb més de 161 delegats i delegades participant-hi i és un espai
dinàmic on es resolen dubtes aplicant el suport mutu, posant en comú les experiències de cada empresa i facilitant
la coordinació.

Si hi ha delegats de prevenció o afiliats/des interessades que no estan al grup i hi volen participar, cal que contactin
amb la Secretaria de Salut Laboral de CGT Catalunya (salutlaboral@cgtcatalunya.cat, tel. 691 204 901).

Fem Xarxa i Suport Mutu en matèria de Salut Laboral. O els seus beneficis o la nostra salut!
A continuació us deixem el material disponible d'algunes de les xerrades.
Feu-ne ús i difusió!!
<a href='http://cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/presentacion_acoso_grupo_psicosociales_cgt.pdf' title='PDF - 1.4 MB'
type="application/pdf"> [http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png] Grupo psicosociales
CGT <a
href='http://cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/orientacion-laboral.infojobs.net-que_pruebas_necesito_para_denunciar_acoso_
laboral.pdf' title='PDF - 396.6 kB' type="application/pdf">
[http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png] Pruebas para acoso laboral <a
href='http://cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/orientacion-laboral.infojobs.net-8_tipos_de_acoso_laboral.pdf' title='PDF - 480.7
kB' type="application/pdf"> [http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png] Tipos de acoso
<a href='http://cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/ntp_476.pdf' title='PDF - 257.1 kB' type="application/pdf">
[http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png] Mobbing <a
href='http://cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/npt_854.pdf' title='PDF - 356.6 kB' type="application/pdf">
[http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png] Acoso psicológico
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