Programa

COVID-19: NOUS REPTES.

Gestió del risc
a l’empresa,
impacte
psicosocial
i vacunació
28 d’abril de 2021
Dia Mundial
de la Seguretat
i la Salut
en el Treball

Aquest 28 d’abril de 2021, en la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut
en el Treball, hem de fer balanç d’un any de pandèmia de covid-19 i dels seus efectes
en la seguretat i la salut a la feina. Un any en què hem vist com en el nostre sistema
a oraven les contradiccions entre la salut i la vida i les pressions econòmiques, i hem
hagut d’adaptar-nos constantment a les noves lleis, procediments i evidències cientí‐
ques que s’anaven establint.
Per saber com es troben actualment les mesures per gestionar el risc, el primer po‐
nent, Josep Bonet, farà una revisió de la legislació actual i les principals mesures de
prevenció a l’empresa.

Ubicació: seminari web
per la plataforma Webex
Horari: d’11.30
a 13.30 h
Inscripció prèvia
imprescindible:
https://bit.ly/329qIN5

Unió General
de Treballadors
de Catalunya

11.30 h Inauguració de la jornada. Núria Gilgado, secretària de Política Sindical i
coordinadora de l'Àrea Externa de la UGT de Catalunya
11.45 h Gestió del risc de covid-19 a l’empresa. Josep Bonet, coordinador tècnic
de l’OTPRL de la UGT de Catalunya.
12.00 h Torn obert de paraules
12.15 h Impacte psicosocial de la covid-19. Roberto Buil, psicòleg sanitari i del
treball de l’associació AFDA.
12.30 h Torn obert de paraules
12.45 h Vacunació enfront de la covid-19. Carmen Cabezas i Peña, sub-directora
general de Promoció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya
13.00 h Torn obert de paraules
13.15 h Clausura. Núria Gilgado, secretària de Política Sindical i coordinadora de
l'Àrea Externa de la UGT de Catalunya

També volem abordar els efectes de la pandèmia en la salut mental de treballadores i
treballadors. Per això, en la segona intervenció a càrrec de Roberto Buil, s’explicarà
com és la situació actual i ens recomanarà mesures d’acció a nivell individual i a nivell
d’empresa.

Amb el suport de

I per últim, la màxima responsable de la vacunació a Catalunya ens explicarà l’Estratè‐
gia de vacunació a Catalunya.
Esperem que aquesta jornada sigui del vostre interès.

