Circular sobre recorreguts que cal fer en cas d’un accident laboral
La raó d’aquesta circular és la d’ajudar al professorat i personal del PAS a conèixer què cal fer en cas d’un accident
laboral. Convé recordar que també es consideren accidents laborals aquells què puguin patir-se durant els recorreguts
al lloc de treball (in itinere) així com durant els desplaçaments i activitats que es realitzin fora del centre en horari
laboral (in missione).
És important saber que la informació d’aquesta circular no està dirigida als accidents que puguin patir els alumnes o
per a les malalties comunes o cròniques del professorat i PAS.
—————————————————————————————————————————————————————QUÈ CAL FER EN PATIR UN ACCIDENT LABORAL?
—————————————————————————————————————————————————————- SI HI HA PÈRDUA DE CONSCIÈNCIA: trucar al 112 i seguir les instruccions telefòniques.
- SI L’ACCIDENTAT ES MANTÉ CONSCIENT:
- Si ets de MUFACE i has escollit una mútua mèdica (Adeslas, DkV, etc.) hauràs d’anar a l’hospital o metge de la
mútua què hagis escollit. No podràs anar als CAP o als serveis d’urgències d’hospitals públics “perquè no seràs atès”.
- Si ets de MUFACE però has escollit la Seguretat Social com a mútua mèdica hauràs d’anar al CAP o als serveis
d’urgències d’hospitals públics. Si dius que has patit un accident laboral és possible que diguin que no pots ser atès;
en aquest cas, hauràs de mostrar el document titulat: “Concierto firmado con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social con MUFACE”.
- Finalment, els professors/es i/o personal del PAS que no estiguin inscrits a MUFACE, en el cas de patir un accident
laboral hauran de dirigir-se a l’assistència mèdica d’ASEPEYO. És important saber que no sereu atesos en els CAP o
als serveis d’urgències d’hospitals públics si dieu que heu patit un accident laboral. Per rebre l’assistència en ASEPEYO
cal portar un volant específic.
En tots els casos, un cop rebuda l’assistència mèdica, caldrà entregar una notificació de l’accident al director del vostre
centre. Aquesta notificació, a l’igual que el volant pels qui hagin d’anar a ASEPEYO o el “Concierto entre la Seguretat
Social amb MUFACE”, el podeu aconseguir a la web del Consorci i a la secretaria del vostre centre.
A partir d’aquest punt, és el director qui notificarà l’accident al servei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta
notificació és la que servirà per a què no es produeixi un descompte en les vostres nòmines, al tractar-se d’un
accident laboral, i per a evitar malentesos en cas de complicacions posteriors, tant de salut com legals.
Què has de portar?
Si ets de MUFACE
(amb mútua, com per
exemple Adeslas, DKV, etc.)

Si ets de MUFACE
(amb Seguretat Social)

Document ‘Concierto
firmado del INSS con
MUFACE’
(podeu trobar aquest
document a la web
del Consorci)

On has d’anar?

Què has de fer?

Què NO pots fer?

A l’hospital de la
mútua què hagis
escollit

Guardar el resguard
de la visita

No podràs anar al CAP o
a serveis d’urgències
d’hospitals públics

A un CAP o a
qualsevol servei
d’urgències d’un
hospital públic

Guardar el resguard
de la visita

A assistència
mèdica ASEPEYO

Guardar el resguard
de la visita

Volant específic d’ASEPEYO
Si NO ets de MUFACE

(podeu trobar aquest
document a la web
del Consorci)

No podràs anar al CAP o
a serveis d’urgències
d’hospitals públics

Posteriorment, el director del centre notificarà l’accident laboral al Servei de Prevenció de Riscos Laborals
(això servirà per a que no es produeixi cap descompte a les vostres nòmines ni cap problema en cas de complicacions legals o de salut posteriors)
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