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SOLICITUDE DE CITA PARA O RECOÑECEMENTO MÉDICO 
 
Introdución 
 
Esta é unha guía para solicitar cita online para a realización do recoñecemento médico periódico. Nela, 
co apoio de imaxes copiadas da pantalla do PC, indicámoslle o proceso que debe seguir para solicitar 
cita. 
O primeiro que debe facer é rexistrase na web para, posteriormente, solicitar a cita.  
O procedemento de rexistro só hai que facelo unha vez e xa non será necesario para as seguintes 
solicitudes de cita. 
 
 
Procedemento 
 
Acceder á páxina de Norprevención: www.norprevencion.com 
 

Nela, no bordo superior atoparemos un botón: Cita Online 

 

 
Ao pulsar nese botón, aparece unha pantalla onde, na esquina superior dereita, podemos elixir o idioma para 
empregar no rexistro e no centro da mesma as opcións de acceso e rexistro inicial. 
 

 

http://www.norprevencion.com/
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1. Rexistro inicial 
 
Para rexistrarse, pulsamos a ligazón Rexístrese aquí, onde aparece o seguinte cadro no cal cubriremos 
os datos necesarios. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Para o contrasinal, debemos elixir unha do noso gusto, seguindo as pautas que aparecen na mensaxe 
emerxente ao anotar o contrasinal. 

Ao enviar os datos solicitados, aparece unha xanela informando de que recibirá un correo electrónico 
para confirmar o rexistro: 
 

 

CIF da Universidade de Vigo 

Q8650002B 
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Na caixa de entrada do seu correo recibirá unha mensaxe para validar o seu correo electrónico. 

Ao validar o correo electrónico pulsando no botón indicado, na aplicación de rexistro aparecerá unha 
mensaxe confirmando que o seu correo electrónico está validado. Contén o botón “COMEZAR” que xa 
lle permite iniciar a reserva de cita. 
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Con independencia de que utilice ou non a opción anterior, recibirá un novo correo electrónico confirmando 
que xa pode utilizar a aplicación para xestionar as súas citas. 

Pulsando en “RESERVE AGORA A CITA PARA O SEU RECOÑECEMENTO”, entra de novo na páxina inicial 
para solicitar a cita para o recoñecemento médico. 

Debe introducir o seu número de identificación e o contrasinal que elixiu no proceso de rexistro e 
pulsar “ENVIAR”. 
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Ábrese esta xanela onde debe introducir os seus datos persoais: nome, apelidos, data de nacemento, 
posto de traballo *, enderezo de correo electrónico e teléfono. 

(*) Na lista despregada seleccione aquel que máis se asemelle ao posto que desempeñe. Lembre que a 
denominación do posto non ten porque coincidir co que figura na RPT ou contrato, xa que entre aquelas que pode 
elixir, basease na avaliación dos riscos do posto. En caso de dúbida consulte co Servizo de Prevención de Riscos 
Laborais. 

Aparece a seguinte xanela confirmando que os datos están actualizados. 
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Pulse “ACEPTAR”, e apareceralle esta xanela onde poderá elixir o centro médico no que desexa facer 
o recoñecemento médico.

Seleccione o lugar e pulse en “BUSCAR”. Ábrese unha xanela co calendario de citas dispoñibles: 

Elixa a data e hora que lle interese e aparécelle unha nova xanela coa data escollida. Debe confirmar a 
elección pulsando en “RESERVAR CITA”.  
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E de novo confirmar a selección, pulsando en “RESERVAR”. 

A continuación aparece un recadro de confirmación coa cita reservada. 

Ademais recibirá un correo electrónico con esta confirmación. 
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2. Inicio sesión.

Se vostede xa se rexistrara, deberá iniciar sesión introducindo o seu número de identificación e o 
contrasinal, premendo a continuación “ENVIAR”. 


