
CAIGUDES AL MATEIX NIVELL
 Pari esment per si existeix brutícia, 

elements (gels, cristalls, etc.) o líquids 
vessats.

 Utilitzi calçat amb sola de goma o 
antilliscants.

CAIGUDES A DIFERENT 
NIVELL
 El sòl de la superfície on es realitzi 

l’espectacle ha de ser homogeni, de 
resistència adequada i antilliscant.

 Comprovi abans de començar que el sòl 
es troba net i sec.

 Assagi els números en l’escenari on es 
vagi a realitzar l’actuació.

 Per a desplaçar-nos per escales i rampes, 
utilitzi sempre que sigui possible el 
passamans.

ESTRÈS TÈRMIC
 Quan acabi l’actuació o assaig, assequi’s 

la suor i si és necessari abrigui’s. Eviti 
exposar-se a corrents d’aire.

 Hidrati’s adequadament abans i després 
de l’espectacle.

EXPOSICIÓ AL SOROLL
 Utilitzi protectors auditius (taps, etc.) 

durant el temps d’actuació.

 Realitzi petits descansos en zones amb 
baix nivell de soroll.

RISC DE LESIONS
 Mantingui una bona preparació física.

 Faci exercicis d’escalfament i 
estirament abans i després de cada 
actuació o assaig.

FATIGA MENTAL 
I TREBALL NOCTURN
 Intenti mantenir un horari regular de 

menjars.

 Eviti el consum d’aliments amb alt 
contingut de greixos o cafeïna.

 No consumeixi begudes alcohòliques.

 Practiqui esport amb regularitat.

VIOLÈNCIA DE TERCERS
 Mantingui sempre la calma.

 Mai respongui a provocacions verbals o 
agressions físiques.

 Mantingui una adequada distància de 
seguretat amb les persones conflictives

 Sol·liciti sempre que pugui l’ajuda d’un 
company o del personal de seguretat.

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 clients.
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  CONTROL D’ACCÉS I AMBIENT

CAIGUDES 
AL MATEIX NIVELL
 Mantingui l’ordre i la neteja a l’entorn de 

treball.

 Pari esment per si existeix brutícia, 
elements (gels, cristalls, etc.) o líquids 
vessats.

 Utilitzi calçat amb sola de goma o 
antilliscants.

CAIGUDES D’OBJECTES 
PER ENFONSAMENT
 Revisi sovint l’estat de subjecció 

d’altaveus, llums, etc.

CONTACTES ELÈCTRICS
 No manipuli cap equip electrònic amb les 

mans humides o mullades.

 Si ha de manipular algun equip, 
asseguri’s que no es troba connectat al 
corrent elèctric.

 No sobrecarregui les connexions 
ni els endolls.

ESTRÈS TÈRMIC
 Hidrati’s de forma continuada durant 

la jornada laboral.

 Eviti canvis bruscos de temperatura.

 Utilitzi sempre que sigui possible roba 
transpirable.

EXPOSICIÓ AL SOROLL
 Utilitzi protectors auditius o auriculars 

que proporcionin algun aïllament acústic 
durant el temps d’actuació.

 Realitzi petits descansos en zones amb 
baix nivell de soroll.

SOBREESFORÇOS
 Si és possible utilitzi carros o altres 

elements auxiliars per a traslladar 
material.

 Manipuli correctament les càrregues 
i sol·liciti ajuda a un company si fos 
necessari.

FATIGA MENTAL 
I TREBALL NOCTURN
 Intenti mantenir un horari regular de 

menjars.

 Eviti el consum d’aliments amb alt 
contingut de greixos o cafeïna.

 No consumeixi begudes alcohòliques.

 Practiqui esport amb regularitat.

ESTRÈS TÈRMIC
 Quan es treballi a l’aire lliure ha 

d’abrigar-se adequadament.

 Eviti els canvis bruscos de temperatura.

 Eviti la ingestió elevada de cafè.

 No consumeixi begudes alcohòliques.

FATIGA FÍSICA
 Realitzi descansos periòdics i si és 

possible camini una mica.

 Utilitzi algun element que serveixi 
per a variar la postura (reposapeus, 
tamborets, etc.).

FATIGA MENTAL 
I TREBALL NOCTURN
 Intenti mantenir un horari regular de 

menjars.

 Eviti el consum d’aliments amb alt 
contingut de greixos, cafeïna i el 
consum d’alcohol.

 Practiqui esport amb regularitat.

VIOLÈNCIA DE TERCERS
 Utilitzi un to de veu neutre, amable i 

professional.

 Mantingui sempre la calma.

 No respongui mai a provocacions verbals 
o agressions físiques.

 Mantingui una adequada distància de 
seguretat amb les persones conflictives.

 Interrompi l’activitat mentre la situació no 
estigui controlada.

 Sol·liciti ajuda dels seus companys o 
de les Forces I Cossos de seguretat si 
fos necessari.

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 clients.

VIOLÈNCIA DE TERCERS
 Mantingui sempre la calma.

 Mai respongui a provocacions verbals o 
agressions físiques.

 Mantingui una adequada distància de 
seguretat amb les persones conflictives

 Sol·liciti sempre que pugui l’ajuda d’un 
company o del personal de seguretat.

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 clients.

CAIGUDES 
AL MATEIX NIVELL
 Pari esment per si existeix brutícia, elements 

(gels, cristalls, etc.) o líquids vessats.

 Utilitzi calçat amb sola de goma o 
antilliscants.

EXPOSICIÓ 
AL SOROLL
 Utilitzi protectors auditius si és 

possible.

 Realitzi petits descansos en zones amb 
baix nivell de soroll.

  DISK JOQUEI / TÈCNIC DE SO

 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


