COM ACTUAR EN CAS D´ACCIDENT LABORAL

1 Volant d´assistència
El comandament del Consorci Hospitalari de Vic ha d´emplenar el volant de sol·licitud
d´assistència, on es donen detalls i es reconeix que s´ha patit un accident de treball.
(Aquest document no exclou que el treballador ha de cursar
el comunicat de riscos laborals disposat a la intranet)

2 Acudir al centre Assistencial amb el Volant d´assistència
S´adjunta la relació de centres assistencials on el treballador pot adreçar-se en primera
instància. Sempre que sigui possible, és bo avisar que s´hi està anant:
- Centre de referencia i prioritari dins de les 8:00 – 21:00 hores (dilluns – diumenge)
Clínica Bayés (Rda. Camprodon, 4 de Vic
- Fora d´aquest horari Servei d´urgències de l’Hospital universitari de Vic (de
21:00 a 8:00 hores)
En cas d´emergència greu, acudir al centre sanitari més proper, encara que no aparegui
en la relació proporcionada en aquest document.
Més informacions o actualitzacions dels centres a www.egarsat.es
Es recomana que l´accidentat vagi acompanyat, especialment en cas d´alteració de la
consciencia, dificultat de moviment, elevada ansietat o problemes de comunicació.

3 Anar a la delegació d´Egarsat Vic
Un cop realitzada la primera assistència d´urgència al treballador ha d´anar al la delegació
d´Egarsat de Vic. El metge de la Mútua Egarsat emetrà un comunicat de: baixa mèdica,
un sense baixa o un refusat.
Baixa: El metge indicarà data de la propera visita i farà el seguiment fins a l´alta mèdica.
El treballador no acudeix a treballar fins a alta mèdica i ha d´entregar la copia de la baixa a
RRHH del CHV.
Sense baixa: S´emetrà un document de sense baixa que s´haurà d´entregar copia a
RRHH del CHV i s´ha d´incorporar a treballar.
Refusat: Un cop atesa la urgència, es refusarà l´accident de treball com a tal i si el
treballador precisa de seguiment mèdic, haurà d´acudir al Sistema Públic de Salut
(metge/sa de capçalera).

En cas de dubte Egarsat posa a disposició dels treballadors un telèfon gratuït
d’atenció 24 hores, 365 dies l’any:

900 333 276

CENTRES ASSISTENCIALS

Clínica Bayés
Ronda Francesc Camprodon, 4
08500 – Vic
Tel. 93 8861999
De dilluns a diumenge de 8 a 21 hores

Consorci Hospitalari de Vic
c/ Francesc Pla “El Vigatà”, 1
08500 – Vic
Tel. 93 8891111
24 hores

Egarsat Vic
C/ Gurb 102 (Cant. Plaça Mil·lenari)
08500 – Vic
Tel. 93 8867303
De dilluns a dijous de 9-14 hores i de 15-18 hores i divendres de 9 a 15 hores

Centre Mèdic Manlleu, s.l
C/ Baixa Cortada 7
08560 – Manlleu
Tel. 93 8514111
De dilluns a divendres de 8-20 hores. Dissabtes de 9 a 13:30 hores

Centre Propi Egarsat

Centre Preferent

Fora horaris centres anteriors i accidents greus

NO OBLIDIS PORTAR EL VOLANT DE SOL·LICITUD D´ASSISTÈNCIA MÈDICA
OMPLERT PEL TEU COMANDAMENT
Aquestes dades són susceptibles de modificacions. Recomanen consultar periòdicament el nostre portal per
actualitzar la informació o consultar altres àrees geogràfiques (www.egarsat.es)

