
CAIGUDES 
AL MATEIX NIVELL
 Mantingui en tot moment l’ordre i la 

neteja dels locals i zones de treball.

 Sempre que estigui en el lloc de treball, 
ha d’utilitzar sabates antilliscants. 

 Si cau algun líquid al sòl, netegi’l de 
seguida. Camini tranquil·lament sense 
córrer. 

 Senyalitzi les zones on el sòl aquest 
humit i acabat de fregar.

 Sempre que transporti alguna cosa, ha de 
poder veure per on circula.

 Mantingui l’ordre de la zona de treball. 
Si hi ha objectes obstaculitzant el pas, 
poden fer que algú s’ensopegui.

CAIGUDES 
A DIFERENT NIVELL
 Utilitzi sempre una escala, bastida i 

equips auxiliars necessaris per als 
treballs en altura. No pugi a caixes, 
cadires, taules, etc.

 Revisi que l’escala tingui els tacs de 
goma i que estiguin nets.

 Fixi’s en què els graons no estiguin 
trencats o a punt de trencar-se.

 Pugi l’escala sense objectes a les 
mans.

 Pugi l’escala de front. Subjecti’s a 
l’escala amb les dues mans. 

 Col·loqui l’escala on el sòl estigui llis, sec 
i estable.

 Pugi l’escala amb sabates antilliscants.

 Asseguri’s de portar les mans i els peus 
secs quan pugi a l’escala.

 Col·loqui l’escala prop del lloc al qual 
vulgui arribar.

 No col·loqui l’escala en llocs de pas i mai 
la col·loqui darrere d’una porta.

 En tasques de manteniment a més 
de dos metres d’altura, ha d’utilitzar 
proteccions col·lectives com a baranes o 
bé utilitzar elements de subjecció com a 
arnès ancorat a punts segurs.

 Per a desplaçar-nos per escales o 
rampes, utilitzi sempre que sigui possible 
el passamans.
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TREBALLS 
AMB EINES
 Si ha d’utilitzar una eina, seleccioni la 

més adequada per al treball a realitzar.

 Reculli totes les eines una vegada hagi 
finalitzat el treball.

 Realitzi un manteniment correcte i 
adequat d’útils i eines de treball.

EXPOSICIÓ A LA CALOR
 Faci parades durant la jornada per a poder 

recuperar-se.

 Begui aigua durant la jornada de 
treball. Es recomana beure entre 1,5 i 2 
litres al dia.

TREBALL 
AMB MÀQUINES
 Abans d’utilitzar les màquines, asseguri’s 

de saber com funcionen.

 No llevi els elements de protecció de les 
màquines. Serveixen per a protegir-nos 
dels accidents.

 Netegi les màquines quan estiguin 
apagades i desendollades.

 Si una màquina es trenca, desendolli-la 
abans de procedir a la seva reparació.

ELECTROCUCIÓ
 Sempre que netegi una màquina ha de 

desendollar-la.

 Per a desendollar o apagar un aparell elèctric 
faci’l tirant de la clavilla. Mai del cable.

 No sobrecarregui els endolls.

 Mai faci els treballs amb aparells elèctrics 
amb les mans mullades o humides.

 No realitzi reparacions d’instal·lacions 
elèctriques si no té autorització de 
l’empresa.

CONTACTE AMB 
PRODUCTES QUÍMICS
 Emmagatzemi separadament aquells 

productes que puguin reaccionar entre si.

 Les substàncies corrosives hauran 
d’emmagatzemar-se en cubetes de 
seguretat específiques per a evitar 
vessaments.

 Mantingui les etiquetes dels envasos. 
Les etiquetes ens donen la informació 
necessària sobre els riscos i les 
mesures preventives. Segueixi les 
instruccions d’ús.

 Utilitzi guants de goma i aquells equips 
de protecció indicats en el producte 
químic.

EXPOSICIÓ A AGENTS 
BIOLÒGICS
 Utilitzi els equips de protecció 

individual necessaris per als treballs 
en fosses sèptiques, urinaris, etc. 
com a guants, màscares, 
botes, etc.

 Eviti menjar, beure o fumar 
mentre treballes en aquests 
espais.

 Endreci’s de manera adequada 
en finalitzar el treball.

INCENDIS
 Si es produeix un incendi, mantingui la 

tranquil·litat durant l’evacuació.

 No utilitzi ascensors o altres mitjans de 
transport de persones.

 Alerti de manera adequada als hostes.

 Haurà de conèixer el funcionament de les 
centraletes contra incendis.

 Utilitzi un extintor adequat per a la 
mena de foc.

 Revisi periòdicament les seves funcions 
en cas d’evacuació o emergències, 
especialment si forma part de l’equip 

d’intervenció dins de la brigada 
d’emergències.

UTILITZACIÓ D’EQUIPS 
DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI)
 Haurà d’utilitzar aquells elements 

de protecció individual (màscares, 
calçat de seguretat, guants, cotilles 
i cinturons lumbars, etc.) que siguin 
necessaris per a minimitzar els riscos 
als quals pot estar exposat.

 En cas de treballs en altura utilitzi 
equips de protecció individual com ara 
arnès o cinturó anticaiguda.

 Haurà de conèixer el funcionament dels 
Equips de Protecció Individual que hagi 
d’utilitzar en el seu lloc de treball.

CAIGUDA D’OBJECTES
 A l’hora d’emmagatzemar elements, 

apili o col·loqui els materials de manera 
que es garanteixi la seva estabilitat, 
situant els materials més pesats en els 
prestatges inferiors i procurant que no 
sobresurtin d’aquests per a evitar cops 
o ensopegades.

 Comprovi l’estabilitat i la càrrega màxima 
de les prestatgeries abans de col·locar els 
materials.

XOCS I COPS
 Respecti els espais de treball. No corri ni 

vagi amb presses.

 Mantingui les zones de pas lliures 
d’objectes que ens puguin entorpir i 
colpejar.

CÀRREGA 
D’OBJECTES PESATS
 Si l’objecte o objectes a aixecar són 

molt pesats, utilitza una traspalet o 
carretó o demani ajuda a una altra 
persona.

 No ha d’aixecar càrregues de més de 
15 quilos.

EN AIXECAR LA CÀRREGA:

 Doble les cames, mantenint els genolls 
flexionats i l’esquena recta durant 
l’aixecament.

 En ajupir-se no ha d’assentar-te sobre els 
talons perquè li seria difícil aixecar-te.

 Subjecti la càrrega ben forta amb les dues 
mans i pegui-la al cos.

 Aixequés suaument, no donant estirades a 
la càrrega ni movent-la de manera ràpida i 
brusca.

 Respecti la distància mínima 
interpersonal de 1,5m. En cas que 
aquesta distància no pugui mantenir-se, 
haurà d’utilitzar màscara.

 Haurà d’utilitzar màscara en llocs tancats 
i en tots els casos determinats per la 
normativa vigent.

 Renti’s sovint les mans amb aigua i sabó 
o gels hidroalcohòlics.

 Haurà de complir amb les normes i 
recomanacions vigents a cada moment 
sobre mesures de prevenció davant el 
COVID-19.

RISCOS RELACIONATS AMB EL COVID-19


