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NOVETATS CONSELL
EXCEL·LÈNCIA EN EL SERVEI I 
VOCACIÓ DE MILLORA CON-
TÍNUA

A Previntegral Group treballem per millorar la 
seguretat, la salut i el benestar de les persones 
aportant valor afegit a la gestió. 

Oferim un servei diferent als nostres clients 
d’una manera integral, àgil, pròxima i de con-
fiança. Per aquest motiu, des de l’any 2016 te-
nim certificat el nostre sistema de gestió de la 
qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015.

Amb la voluntat d’oferir un millor servei, aquest 
mes de gener PREVINTEGRAL i CMPUSALUS 
han obtingut, per part d’AENOR (empresa acre-
ditada de certificació), la certificació sobre la 
base de les següents normes de gestió:

• ISO 9001: sistema de gestió de qualitat 
 

• ISO 45001: sistema de gestió de seguretat i 
salut en el treball    
 

• ORGANITZACIÓ SALUDABLE: sistema de ges-
tió d’organització saludable   
 

• ISO 27001: sistema de gestió de la seguretat 
de la informació

ANTIVACUNES, INSOLIDARITAT I “FAKES” 

1. Les vacunes no contenen substàncies tòxiques
Les vacunes són els fàrmacs sotmesos a més control per part de les agències regu-
ladores dels medicaments. Les vacunes incloses en el calendari de vacunacions de 
Catalunya són monodosis i no contenen mercuri. Algunes vacunes contenen com-
postos d’alumini com a adjuvant per augmentar la resposta immunitària. La quanti-
tat d’alumini present en les vacunes està molt per sota dels nivells considerats tòxics. 
No s’ha trobat cap correlació entre la concentració d’alumini a la sang o als cabells i 
els antecedents de vacunació.

2. Efectes adversos de les vacunes
La majoria de les reaccions adverses a les vacunes són lleus i transitòries, com, per 
exemple, el dolor al lloc d’injecció o la febrícula. Altres reaccions són molt menys 
freqüents, motiu pel qual és molt important el monitoratge de les sospites d’efectes 
adversos que realitza el sistema de fàrmac vigilància. Tots els efectes rars greus noti-
ficats són investigats immediatament.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris és la responsable del sis-
tema espanyol de fàrmac vigilància de medicaments d’ús humà. A cada comunitat 
autònoma hi ha un centre de fàrmac vigilància encarregat d’avaluar i registrar les 
sospites de reaccions adverses a vacunes en una base de dades comuna. 

3. Per què són importants les vacunes?
Amb la vacunació s’eviten més de 35.000 casos anuals de malalties que afectaven 
els nens a Catalunya fa tan sols 30 anys. La verola es va eradicar a tot el món el 1979 
gràcies a la vacunació (abans de la introducció de la vacuna, aquesta malaltia matava 
gairebé 5 milions de persones cada any). La vacunació contra la poliomielitis és un 
altre dels grans èxits dels programes de vacunació. El continent americà està lliure 
de poliomielitis des del 1994 i Europa, des del 2002.

Les vacunes protegeixen davant malalties que poden ser greus, comporten com-
plicacions i seqüeles importants, o fins i tot causar la mort. Les persones que no 
es vacunen no només posen en perill la seva salut, sinó que poden transmetre la 
malaltia a altres persones vulnerables, com els nadons, la gent gran i els pacients 
immunodeprimits, que tenen un risc més alt de patir complicacions greus.

El Consell de Col·legis 
de Metges de Cata-
lunya (CCMC) va fer 
públic el 5 de desem-
bre el comunicat que 
desmuntava  “fakes” 
sobre vacunes i que 
rebat punt per punt les 
desinformacions difo-
ses pels antivacunes.
El resum del comuni-
cat és:

PREVINTEGRAL I CMPUSALUS, 
el primer servei de prevenció 
a tot Espanya que ha obtingut 
la certificació d’Organització 
Saludable.
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NOVA WEB DE PREVINTEGRAL GROUP

CANVIS EN LA
TRAMITACIÓ
DE PLANS 
D’AMIANT

<<

A partir del dia 18 de novembre del 
2019, el tràmit de presentació dels 
plans de treball amb risc d’amiant 
deixarà de poder-se fer de manera pre-
sencial.

A partir d’aquesta data, tant aquest 
tràmit com el de comunicació de 
l’execució dels plans de treball amb 
risc d’amiant aprovats hauran de 
fer-se electrònicament mitjançant el 
Canal Empresa de la Generalitat de Ca-
talunya (https://canalempresa.gencat.
cat/ca/fue/).

Per fer qualsevol tramitació, així com 
signar sol·licituds, caldrà disposar d’un 
certificat digital de signatura electròni-
ca.

NOVETATS

Aquesta nova versió de la web 
està feta amb un disseny més ac-
tual i corporatiu, s’han renovat les 
imatges i s’ha millorat l’accessibi-
litat i experiència dels clients. 

Facilita a les empreses i als treba-
lladors la interacció amb Previn-
tegral Group i posa en valor una 
de les premisses que té Previnte-
gral envers el client: l’atenció per-
sonal i la proximitat.

Cal destacar que quan es clica en una delegació del mapa s’obre amb una foto representativa de la 
delegació i es presenta el responsable de l’oficina, el telèfon de contacte, fotos i la ubicació al mapa 
amb el botó “Com arribar-hi” enllaçat al Google Maps. Facilitem al client que des de qualsevol punt 
de la web pugui demanar-nos pressupost o ens indiqui que hi contactem.

RECORDA...


