
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Exàmens de salut - Campanya 2009 

 
 
S’inicia la campanya d’exàmens de salut per al personal del Departament. 
 
Es fan a les diferents unitats de vigilància de la salut distribuïdes pel territori, amb 
personal propi del Departament.  
 
Podeu trobar informació per fer la petició; saber on són els centres, la 
documentació obligatòria que cal portar, etc.; a la Intranet del Departament. 
Podeu contactar amb el Centre d’atenció telefònica per citacions als exàmens de 
salut al telèfon 935512500. 
  
Us recordem que aquests exàmens, que són de caràcter voluntari i específic, 
consten de proves de detecció de riscos laborals, història clínica laboral, 
antecedents familiars i personals, hàbits, salut actual, proves instrumentals, 
conclusions i recomanacions.  
 
Segons el tipus de tasques que desenvolupi la persona (detinguts, científica, tedax, 
tir, subaquàtiques, ...), caldrà que faci les proves complementàries del protocol 
específic que correspongui per tal de detectar i atendre possibles problemes que es 
puguin derivar dels riscos inherents al lloc on treballa.  
 
Convé recordar que, en el cas concret del personal tècnic i administratiu que 
treballa amb pantalla, el protocol aplicable estableix una periodicitat bianual per a 
aquests exàmens. 

 
El personal del cos de Mossos d’Esquadra que es faci l’examen de salut se’l 
computarà, a compte de la jornada de treball: 
 

• 2 hores, si el centre és a la mateixa localitat del lloc de treball. 
• 3 hores, si el centre és en una localitat diferent de la del centre de treball. 
 

La revisió s’ha de fer en un dia planificat festiu. Excepcionalment, quan el tipus de 
jornada faci impossible conciliar la revisió amb l’horari planificat festiu, es podrà fer 
dins de la jornada de treball. 
 
Sempre s’ha de comunicar a la respectiva oficina de suport el dia i l’hora de visita 
que el personal hagi concertat amb la unitat de vigilància de la salut. 
 
 
SALUT! 
 


