
Presentem el nou catàleg de serveis

Durant aquest mes de novembre, hem actualit-
zat  el nostre catàleg de serveis, eina imprescin-
dible per a una bona comercialització. Aquest 
catàleg us presenta de manera global tot el que 
som a PREVINTEGRAL GROUP. Cal destacar, però, 
la feina feta per a la millora de la seguretat, la sa-
lut i el benestar de les persones amb l’aportació 
de valor afegit a la gestió. És per això que donem 
un servei diferent als nostres clients d’una mane-
ra integral, àgil, pròxima i de confiança. 

El 31 de desembre s’acaba el termini per a la 
formació bonificada de l’any 2017

És l’últim període per poder aprofitar el crèdit 
formatiu que la Fundació Tripartita posa a dis-
posició de les empreses per formar els seus tre-
balladors. Tot aquell crèdit no consumit durant 
l’any es perd i, per tant, també l’oportunitat de 
bonificar una formació per als treballadors de 
l’empresa.

Algunes de les raons per les quals qualsevol em-
presa hauria d’aprofitar el crèdit formatiu i po-
tenciar l’ocupabilitat del seu equip són:
• Satisfà les necessitats emocionals i profes-

sional dels treballadors, que senten com 
l’empresa aposta per ells.

• Enforteix el sentiment de filiació a l’empresa.
• Millora els nivells de competitivitat i d’ocu-

pabilitat de cadascun dels integrants de 
l’equip.

Visiteu la nostra web per consultar el calendari 
de cursos oberts. Us recordem que també oferim 
plans de formació a mida adaptats a les vostres 
necessitats.

Núm. 3 / Novembre 2017

GROUP

informa

Tel. 902 101 151  ·   www.previntegral.com

La grip, una amenaça en el sector laboral

Segons les últimes dades de l’Associació 
Espanyola de Medicina del Treball,  el 18% 
de les baixes laborals a Espanya són com a 
conseqüència de la grip. Si assumim que 1 
de cada 3 casos es produeix especialment 
en oficines i espais tancats, podem dir 
que durant la temporada gripal el sector 
laboral és un dels àmbits més perjudicats. 
Aquest absentisme comporta una pèrdua 
d’unes 60 milions d’hores de treball, una 
xifra important en el sector laboral. 

La grip és una infecció vírica que afecta el 
sistema respiratori i es contagia fàcilment.

Els principals mecanismes de transmissió 
del virus de la grip són: 

• Per contacte directe amb un malalt o 
material contaminat o per via aèria en 
tossir o esternudar.    

• Símptomes com tos, febre, mal de 
cap, mal de coll, dolor abdominal, 
dolor muscular, mucositat, nàusees i 
vòmits s’apoderen de milers  de per-
sones cada hivern. No obstant això, 
aquesta malaltia sol evolucionar sen-
se problemes cap a la curació en un 
període de 5-7 dies. 

És per això que, per prevenir la malaltia 
i les seves complicacions, des de PREV-

INTEGRAL volem oferir-vos una sèrie de 
recomanacions generals. Entre aquestes 
mesures, destaquen les següents:  

1. Extremeu la higiene: renteu-vos les 
mans freqüentment.   

2. No compartiu objectes personals 
d’higiene.    

3. Manteniu la casa neta i desinfectada, 
especialment els llocs on es cuina o es 
menja, sobretot si ja hi ha un malalt a 
la família.    
 

4. Ventileu diàriament la casa, les habi-
tacions i els espais comuns.   
 

5. Cal que us tapeu la boca en esternu-
dar o tossir amb mocadors i que els 
tireu a les escombraries.  
  

6. Intenteu portar uns hàbits de vida sa-
ludables per evitar que us baixin les 
defenses, així com el vostre sistema 
immunitari.    

7. Protegiu-vos bé dels contrastos de 
temperatura.    

8. Eviteu tocar-vos amb les mans els ulls, 
el nas i la boca.    
 

9. Vacuneu-vos: la millor forma de pre-
venir la grip és la vacunació.
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Competitivitat
tecnològica

PREVINTEGRAL GROUP,  a través de la seva 
línia de negoci de Competitivitat Tecnolò-
gica, ha programat tot un seguit d’actes 
de presentació del software QUIPU.
 
Es tracta d’un programari pensat per a 
despatxos professionals, gestories, as-
sessories... que facilita, i molt, la majoria 
de feines manuals que no aporten valor 
afegit, però que impliquen molt de temps. 

És un programari que no busca substituir 
els existents, sinó complementar-los o mi-
llorar -los.
 
És un producte de tecnologia avançada, 
de gran impacte, que sabem que pot ser 
de gran interès. 
 
PREVINTEGRAL és QUIPU TECH PART-
NER. És per aquesta col·laboració que es-
tem en disposició, en cas que hi estigueu 
interessats, per fer-vos arribar informació 
d’aquest producte de primera mà.
 
Els actes, que no duraran més de dues ho-
res, s’han programat a:

• Vilanova i la Geltrú (10 de novembre)
• Igualada (15 de novembre)
• Lleida (17 de novembre)
• Manresa (22 de novembre) 
• Barcelona (23 de novembre)
 
No dubteu a sol·licitar més informació so-
bre el producte o els diferents actes que 
anirem programant. 

Sistema de Gestió. ISO 9001

A partir del 15 de març de 2018 totes les auditories d’ISO 9001 i ISO 14001 es faran 
amb les versions del 2015. 

L’IAF (International Acreditation Forum) ha comunicat que a partir del 15 de març de 2018 
totes les auditories realitzades per organismes d’avaluació de la conformitat (inicials, de segui-
ment i de recertificació) s’hauran de fer amb les noves versions de les normes ISO 9001:2015 
i ISO 14001:2015. En el comunicat, insten totes les organitzacions que necessitin passar a la 
nova versió d’ISO 9001 i ISO 14001 a posar-se en contacte amb el seu organisme de certificació 
al més aviat possible per acordar la data de l’auditoria.

El període d’adaptació a les noves versions de les normes ISO 9001 i ISO 14001  s’acaba l’any 
que ve.  Les organitzacions que no obtinguin abans del 15 de setembre de 2018 la certificació 
amb la versió del 2015 de les normes perdran la validesa de la certificació. A PREVINTEGRAL-
GRUP disposem de consultors experts per ajudar-vos a implantar-les.

Mesures preventives aplicables en em-
magatzematge de pèl·lets de fusta per 
evitar el risc d’intoxicació per inhalació 
de CO
Ateses les característiques descrites dels pèl·lets de fusta, l’organització preventiva de l’empre-
sa ha de determinar, en cada cas, si el dipòsit de pèl·lets s’ha de considerar espai confinat i ha 
d’adoptar, per tant,  unes mesures preventives adequades. 

Si la zona d’emmagatzematge es considera espai confinat, cal adoptar les mesures de preven-
ció següents:

• Identificar, en l’avaluació de riscos, qualsevol espai d’emmagatzematge de pèl·lets de fus-
ta per a l’aplicació obligatòria del procediment de treball en espai confinat.  
 

• Prohibir l’accés (total o parcial, amb possible afectació de les vies respiratòries de les per-
sones) a qualsevol recinte o espai utilitzat com a magatzem de pèl·lets de fusta al per-
sonal no autoritzat i no competent per realitzar treballs en espais confinats.  
 

• En cas de necessitat d’accés, és obligatori complir un protocol de treballs en espais confi-
nats que ha d’incloure, com a mínim, les mesures de prevenció següents:
• Ventilar adequadament l’espai.
• Comprovar la qualitat de l’aire interior (concentracions d’O2, CO) abans i durant la 

realització de les operacions dins de l’espai.
• Tot i que la qualitat de l’aire sigui acceptable, cal utilitzar equips de protecció indi-

vidual respiratòria autònoms i mantenir un contacte permanent amb l’exterior mit-
jançant línia de vida.

• Presència de recurs/os preventiu/s a l’exterior del recinte.
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