Servei Assistencial de Salut

Com actuar en cas d'urgències sanitàries amb el SAS fora de servei
1. PROTEGIR el lloc i les persones
2. AVISAR al 2525 o al 93 581 25 25
•

Informeu de: lloc exacte, nombre d’accidentats, estat físic i telèfon de contacte

3. SOCÓRRER l’accidentat
• Utilitzeu els guants de protecció d’un sol ús de la farmaciola
•

No el moveu, excepte que això sigui imprescindible per a la vida de l’accidentat
(aturada cardiorespiratòria i hemorràgies)

•

Si l’heu de mobilitzar, feu-ho com si fos un bloc rígid des del cap fins als malucs
Altres telèfons útils d’urgències

Urgències sanitàries
Emergències
Institut Nacional de Toxicologia

061
112
91 562 04 20

Accidents laborals
Un accident de treball és qualsevol lesió corporal que un treballador o treballadora pateix a
conseqüència de la feina que duu a terme per compte d’altres, inclosa l’anada i la tornada al lloc
de treball.
El personal acadèmic contractat i el PAS pertanyen a la mútua d’accidents i malalties
professionals, EGARSAT.
Centres en cas d’accident laboral
• Centro Asistencial EGARSAT Sants. Telèfon: 93 430 68 68
c/Av. Josep Tarradellas 20-30 08029 (Barcelona).
• Centro Asistencial EGARSAT Sabadell Telèfon: 93 725 13 00
c/Illa, 45-51 08202 (Sabadell)
• Hospital General de Catalunya Telèfon: 93 589 12 12
c/Pere i Pons, 1 08195 (St. Cugat del Vallès)
• Centre mèdic Teknon Telèfon: 93 290 62 00
c/Villana, 12 08022 (Barcelona)
• Hospital Mútua de Terrassa Telèfon: 93 736 50 50
Plaça. Dr.Robert, 5 08221 (Terrassa)
Qualsevol altre centre mèdic utilitzat amb caràcter d’urgència té la consideració de centre
concertat.
Podeu consultar a www.egarsat.es quins són els centres més propers al vostre domicili.
El personal acadèmic en règim de Muface no inclou l’afiliació a cap mútua d’accidents i malalties
professionals.
Cal anar als centres de referència de Muface.

