Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

AVÍS NÚMERO 8/19
A TOT EL PERSONAL QUE TREBALLA O HA TREBALLAT A
L’ÀREA DE MANTENIMENT I PROJECTES DE FMB I MAGATZEM
DE BOIXERES
ASSUMPTE: Ampliació dels treballadors/es a qui es faran
Reconeixements mèdics per potencialment exposició a
materials amb contingut d’amiant (MCA)
Com ampliació de l’avís 148/18 i derivat de l’actualització de
l’inventari de MCAs, s’informa a tot al personal que ha treballat i/o
treballa a la àrea de manteniment i projectes, així com del magatzem
de Boixeres, que la planificació de la seva vigilància de la salut per
aquest any 2019 inclourà una primera fase interna a les
dependències sanitàries del servei de prevenció de Sagrera o Santa
Eulàlia; on se li realitzarà un reconeixent mèdic dirigit a identificar,
amb l’ajuda d’un qüestionari específic, antecedents laborals
d’exposició a escenaris amb presència de MCAs.
En el cas d’identificar-se positivament l’antecedent d’exposició a
MCA, la persona s’inclourà a la relació de personal potencialment
exposat i se li assignarà el protocol de vigilància de la salut, segons
el previst a la Llei 31/1995 de 8 de Novembre, de Prevenció de
riscos laborals (Art. 22)* i el RD 396/2006, sobre “Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto”.
En tots aquests casos de persones potencialment exposades,
l’examen de salut podrà incloure una espirometria i un cop hagi
finalitzat la vista, un TAC toràcic d’alta resolució (TACAR) que es
realitzarà a lnstituts Guirado el mateix dia (no caldrà fer-lo a aquells
treballadors a qui ja se’ls ha realitzat al llarg de novembre i
desembre de 2018). Sempre que sigui necessari, a criteri de
l’especialista en medicina del treball, es farà una derivació amb visita
programada en horari de tarda, a una consulta amb la pneumòloga a
les dependències sanitàries de Sagrera.
A les persones que tot i estar incloses en aquest grup no se’ls
identifiqui positivament l’antecedent d’exposició a MCA, no se’ls

assignarà el protocol de vigilància de la salut específic, però podran
acollir-se al programa de detecció de malalties respiratòries, segons
el publicat als avisos: 149/18 i 9/19.
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