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EXÀMENS DE SALUT LABORAL 2019
Ja es pot fer la petició per a realitzar els
exàmens de salut laboral d’aquest 2019.

Com a novetats i unificació de criteris per demanar cita, cal remarcar entre altres:
 Únicament es podrà accedir a fer els tràmits des de la Intranet d’Interior.
 Per accedir a efectuar la citació per a l’examen de salut, caldrà iniciar sessió a la
Intranet d’Interior amb la contrasenya d’ATRI, desprès cal accedir al portal del Servei
de Vigilància de la Salut.

Una vegada al portal del Servei de Vigilància de la Salut, poden donar-se diversos supòsits:
1. Agents ja registrats de l’any anterior. En aquest casos per iniciar procés per a
demanar data, caldrà introduir usuari i contrasenya que ja es tenia.
2. Agents ja registrats que no recorden la contrasenya. En aquests casos el programari
permet accedir a pestanya per sol·licitar enviament d’una nova clau.
3. Agents NO registrats. Caldrà registrar-se des del mateix portal accedint amb el DNI i
data de naixement.
En tots els casos, ja dins el programari es podrà fer la corresponent petició, revisar-la,
seleccionar dia i hora en l’agenda, programar el lloc, anul·lar cita, canviar-la, ...

Finalitzat el procés, poden donar-se dues situacions:
1. Planificada. La cita queda confirmada pel Servei de Vigilància de la Salut Laboral.
2. Pendent d’aprovació. En funció de periodicitats del lloc de treball, etc., la petició
podrà ser aprovada o no aprovada.
Al correu electrònic que haurem facilitat en el registre, rebreu un email amb el text
NORESPONDRE vigsalut@gencat.cat que ens informarà de l’aprovació de cita per a
realitzar l’examen de salut.

La nostra RECOMANACIÓ

: Aprofita aquest dret i fes-te l’examen de salut. Pel teu bé!
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