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Personal de manteniment

Mesures preventives

Activitats que requereixen adoptar mesures preventives

Coneix els riscos i
segueix les mesures
preventives!

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tasques elèctriques.
Tasques de paleta.
Petites reparacions de mobiliari i altres elements.
Tasques de pintura.
Tasques de ferreria.
Tasques de fontaneria.
Tasques de fusteria i manyeria.

Riscos associats a les activitats desenvolupades
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Caigudes de persones al mateix i diferent nivell.
Cops contra objectes immòbils.
Cops/talls per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Exposició a contaminants físics: soroll.
Contactes elèctrics.
Exposició a substàncies nocives i/o tòxiques.
Exposició a contaminants biològics.
Sobreesforços.
Caiguda d’objectes per manipulació.
Càrrega física: manipulació de càrregues, postures forçades i
esforç físic general.
Desconfort termohigromètric.
Atropellaments o cops amb vehicles / accidents de trànsit.

Riscos

Utilitzar els

Vigilar la

ARL

EPI

SALUT

Consultar
l’avaluació

Veure taula
resum

Sol·licitar visita
mèdica
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Personal de manteniment

Mesures preventives

Desplaçaments

Escales de
mà

Reparar i
instal·lar

Manipular
pesos

Canvis de
temperatura

Químics i
aigües
residuals

Treballs en
laboratoris i
tallers

Durant els desplaçaments...

Riscos

Utilitza el calçat de seguretat durant la jornada laboral

Desplaçaments a peu:
• Caigudes
• Cops / xocs
• Atropellaments

Atropellaments

Equips de protecció individual
Utilitzar obligatòriament:
•

Calçat de seguretat (UPC603)

Procurar mantenir ordre i neteja
a la zona de treball

Organitzar
les càrregues,
eines o
materials
evitant que
aquestes
quedin en
zones de pas
o de treball

Evitar
distraccions i
baixar escales
sense agafar-se
al passamans

Respectar la
senyalització
viària (semàfors,
senyals, zones de
pas) i fixar-se en
l’estat del terra
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Desplaçament

Escales de
mà

Reparar i
instal·lar

Manipular
pesos

Canvis de
temperatura

Químics i
aigües
residuals

Treballs en
laboratoris i
tallers

Durant l’ús d’escales de mà...

Riscos
Escales de mà:
•

Caigudes

Caigudes

+ info
Ampliar la informació:
NSH 203 – Escales manuals

Recomanacions generals per a l’ús d’escales de mà:
Selecciona l’escala adequada al tipus de treball.
No accedir a punts d’operació d’alçada superior a 3,5 m,
respecte del terra.
Abans d’enfilar-se, comprovar que l’escala estigui en
perfecte estat.
Pujar o baixar de cara a l’escala.
No manipular càrregues. Col·locar les eines i/o materials
a les safates de l’escala o en un cinturó porta eines.
Evitar col·locar l’escala sobre superfícies lliscants,
irregulars o inestables.

75º
Angle
d’inclinació
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Durant l’ús d’escales de mà...

NO treballar
a cavall

Caigudes

Procura treballar a una alçada que permeti
mantenir els colzes per sota de les
espatlles
Si no és possible, realitza pauses
recuperatives abans de notar el cansament

Evita treballar sobre
escales sense disposar
d’un punt de
recolzament estable que
garanteixi l’estabilitat

Si l’escala és de tisora,
comprova el correcte
estat de la cadena o del
sistema antiobertura

Abans de realitzar les
tasques, delimita la zona
de treball mitjançant
tanques o cintes i
senyalitza la prohibició de
pas

Per realitzar treballs
en zones elevades,
evita l’ús d’escales
lineals o de tisora. Fes
ús d’escales amb
plataforma
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Treballs amb eines manuals

Riscos

Ús d’eines manuals

Ús d’eines manuals:
•
•
•
•
•

Cops
Talls
Projecció de partícules
Postures forçades
Sobreesforços

Equips de protecció individual

•

SELECCIONAR l’eina adequada al tipus de treball.

•

COMPROVAR l’estat de l’eina i realitzar
manteniment.

•

UTILITZAR les eines de forma adequada i per a la fi
que han estat dissenyades.

Utilitzar obligatòriament:
•
•
•

Ulleres de protecció (UPC101-UPC102)
Guants de protecció (UPC004-UPC005)
Calçat de seguretat (UPC603)

90º
+ info
Ampliar la informació:
RE 002/01 - Postures de treball

Col·locar l’eina en la posició adequada.

Durant els treballs, procurar mantenir les mans en
una postura natural. Evitar desviacions excessives.

Postura
natural
•

PROTEGIR amb una funda les eines punxants
i/o tallants.

•

GUARDAR les eines en un armari o caixa d’eines.
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Treballs amb màquines portàtils elèctriques

Riscos

Ús de màquines portàtils elèctriques

Ús de màquines portàtils elèctriques:
•
•
•
•

Projecció de partícules
Soroll
Postures forçades
Sobreesforços

Abans de realitzar les tasques, delimitar
la zona de treball mitjançant tanques o
cintes i senyalitzar la prohibició de pas

Mantenir les mans allunyades de la zona
d’operació. Durant l’ús d’eines rotatives, MAI
fer ús de guants, roba ampla, bufandes o
cadenes.

Equips de protecció individual

Subjectar la peça o material a treballar sobre
una base ferma (amb mordasses o sistema
similar).

Utilitzar obligatòriament:
•
•
•
•

Ulleres de protecció (UPC101-UPC102)
Mascareta de protecció (UPC202)
Protecció auditiva (UPC301)
Calçat de seguretat (UPC603)

+ info
Ampliar la informació:
NSH 208 – Esmoladora angular
NSH 209 – Trepant portàtil elèctric
NSH 210 – Serra caladora portàtil elèctrica

Per tallar amb esmeriladora o moladora,
connecta la màquina a un dispositiu
aspirador extern.

Procurar mantenir l’esquena
dreta i les articulacions
alineades.

Adoptar una posició estable i subjectar i
guiar la màquina amb les dos mans.

Realitzar petites pauses que
permetin la recuperació abans
de notar el cansament

Desconnectar la màquina durant les
operacions de manteniment, ajustament i/o
comprovació.

Per treballar en posició
dempeus estàtic, es
recomana tenir un punt de
recolzament.

MAI tirar
del cable
Després de cada ús, desconnectar la
màquina, esperar l’aturada de l’útil i deixar-la
en un lloc segur.
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Treballs amb màquines-eina

Riscos
Ús de màquines - eina:
•
•

Projecció de partícules
Soroll

Ús de màquines-eina
Abans d’utilitzar la màquina, consultar el
manual del fabricant, especialment
l’apartat de seguretat i manteniment.

Equips de protecció individual
Utilitzar obligatòriament:

Mantenir les mans allunyades de la zona
de treball.

•
•
•

Utilitzar roba de treball ajustada amb
mànigues cenyides als canells.

Ulleres de protecció (UPC101-UPC102)
Protecció auditiva (UPC301)
Calçat de seguretat (UPC603)

Equips de protecció col·lectiva
Utilitzar obligatòriament:
•
•

Carcasses i resguards de protecció.
Interruptors i comandaments de protecció

+ info
Ampliar la informació:
NSH 201 – Adquisició d’equips de treball
NSH 202 – Adaptació d’equips de treball
segons RD 1215/1997

Accionar la màquina a través dels
comandaments.
NO retirar els resguards de seguretat ni
anul·lar els dispositius de seguretat.
Utilitzar sistemes de subjecció
(mordasses o sistemes similars) per
estabilitzar la peça a treballar.
Desconnectar la màquina durant les
operacions de manteniment, ajustament,
comprovació i/o reparació i col·locar un
cartell en el que ho especifiqui.
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Treballs elèctrics

Riscos

Les 5 regles d’or

Treballs elèctrics:
•

Contactes elèctrics

Equips de protecció individual
Utilitzar obligatòriament:
•
•
•

Guants protecció elèctrica (UPC011)
Pantalla de protecció (UPC103)
Calçat de seguretat aïllant (UPC603)

Desconnectar

+ info
Ampliar la informació:
NSH 501 – Feines sense tensió
NSH 502 – Posada a terra i en curtcircuit
NSH 504 – Les 5 regles bàsiques
NSH 505 – Les 5 regles
complementàries

Desconnectar la
instal·lació per
deixar-la sense
tensió.

Preveure la
realimentació
Assegurar-se
contra qualsevol
possible
reconnexió,
preferentment per
bloqueig del
mecanisme.
NO CONNECTAR
PERSONAL
TREBALLANT

Verificar
Verificar
l’absència de
tensió en tots els
elements actius
de la instal·lació
elèctrica a la
zona de treball o
al més a prop
possible (ajudarse amb un
voltímetre).

A terra i en
curtcircuit
Posar a terra i
en curtcircuit la
instal·lació
perquè, en cas
de realimentació
accidental, la
descàrrega no
arribi mai al
personal
treballador.

Senyalitzar
Protegir la zona
de treball davant
d'elements
propers en tensió,
i senyalitzar per
delimitar el lloc on
es duen a terme
els treballs.
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Tasques de soldadura

Riscos

Sistema d’extracció
localitzada

Tasques de soldadura:
•
•
•
•

Projecció de fragments o partícules
Inhalació de substàncies nocives i/o tòxiques
Radiacions
Cremades

Pantalla de
protecció

+ info
Ampliar la informació:
NSH 216 – Soldadura oxiacetilènica
NSH 217 – Soldadura elèctrica

Equips de protecció individual
Tasques de soldadura
Utilitzar obligatòriament:
•
•
•
•
•
•

Guants de soldadura (UPC008)
Pantalla facial (UPC104)
Protecció respiratòria (UPC204)
Roba de protecció: Mandil (UPC504)
Roba de protecció: Polaines (UPC505)
Calçat de seguretat (UPC602)

Equips de protecció col·lectiva
Utilitzar obligatòriament:
•
•
•

Sistema d’extracció localitzada: campana
d’extracció
Sistema d’extracció general: ventilació
general
Dispositius de seguretat: pantalles de
protecció

Soldar en espais ventilats i/o
sota un sistema d’extracció
localitzada.
Utilitzar els equips de
protecció individual (EPI) i
pantalles de protecció.
Mantenir la distància al punt
de soldadura del diàmetre de
la boca d’aspiració.
Comprovar, abans de soldar,
que la base a soldar és sòlida i
està recolzada sobre objectes
estables.
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Postures de treball en zones baixes i altes

Riscos

Treballs en zones elevades

Treballs en zones baixes o altes:
•
•

Evitar treballar, de forma
continuada o sostinguda, amb els
colzes per sobre de les espatlles

Postures forçades
Sobreesforços

Equips de protecció individual
Utilitzar obligatòriament:
•

Genolleres (UPC606)

Treballs en
zones baixes

Fer ús de
genolleres
o catifes

Utilitzar
elements que
permetin treballar
a l’alçada
adequada

Esquena
dreta

Fer ús de
banquetes
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Postures de treball en zones de difícil accés o treballs sobre taula

+ info

Treballs sobre taula

Ampliar la informació:

Durant la realització de treballs sobre taula, s'ha de procurar treballar a l’alçada adequada
per tal de mantenir l’esquena dreta. Pots:

RE 002/01 - Postures de treball

‐
‐
‐

Treballs en zones reduïdes o de difícil accés
En cas d’haver d’estirar-te al terra, col·locar una catifa o un altre element
encoixinat.

Regular l’alçada de la taula, o
regular l’alçada de la cadira/tamboret, o
col·locar un suport sobre la taula.

Evita
flexionar
l’esquena

Suport

Catifa
Procurar adoptar una postura que permeti mantenir les articulacions
alineades.
Si la tasca pot comportar un temps de treball considerable, realitza pauses
de treball: aixecar-se, caminar, estirar-se...
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Canvis de
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Treballs en espais amb sostre baix o zones amb elements amb risc de cops

Equips de protecció individual
Utilitza obligatòriament:
•

Casc de protecció (UPC401)

Casc

SOSTRE
BAIX

Cops / xocs
Quan s’hagi d’accedir a espais
amb sostres baixos o realitzar
tasques en espais reduïts o amb
elements que sobresurtin i puguin
comportar un risc de cops fes ús
del casc de protecció.

Químics i
aigües
residuals

Treballs en
laboratoris i
tallers
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kg

Dona o edat
avançada
>45 anys

Respectar els límits de pes màxim a manipular

Riscos
Manipulació de pesos:
•
•
•
•

Caigudes de càrregues
Talls
Sobreesforços
Càrrega física

Conceptes bàsics i pes màxim a manipular
A mesura que la càrrega es distancia del cos, l’esforç
a realitzar augmenta.

Home

Zona òptima
Zona regular
Zona inadequada

Equips de protecció individual
Utilitzar obligatòriament:
•
•

Guants de protecció (UPC004)
Calçat de seguretat (UPC603)

+ info
Ampliar la informació:
RE 001/01 - Introducció
RE 001/02 - Tècniques manipulació
RE 001/03 - Càrregues especials

Manipular les càrregues a prop del cos redueix
l’esforç físic a realitzar, així com la tensió sobre la zona
baixa de l’esquena.
Si el pes és superior al recomanat, s’ha de demanar
ajuda a una altra persona i fer ús dels mitjans
mecànics (carros) disponibles.

Pes màxim a manipular (kg) en funció de la zona de manipulació
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Aixeca les càrregues flexionant les cames i amb l’esquena dreta

Tècnica de
manipulació

1

Situar-se a prop de la
càrrega i flexionar les
cames amb l’esquena
dreta.

Flexiona les
cames mantenint
l’esquena dreta

2

Col·loca els peus
com a la imatge

peu

Aixecar-se suaument,
fent la força amb les
cames i amb l’esquena
dreta.

3

Evita moure’t
de forma ràpida
o brusca

Transportar la càrrega
propera al cos i amb
l’esquena dreta.
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Davant càrregues especials: voluminoses, llargues...

Quan la càrrega sigui molt pesada
(pes superior al recomanat), tingui
una amplada superior a 60 cm o
una profunditat superior a 50 cm,
es recomana que sigui manipulada
amb mitjans mecànics i com a
mínim per 2 persones.

Càrregues llargues

Càrregues voluminoses

Abans de manipular càrregues en
equip, cal:
1. Comprovar el recorregut:
obstacles, pendents, irregularitats...
2. Assignar un portaveu.
3. Determinar un conjunt d’ordres:
amunt, avall, stop, caminant...
4. Seguir les ordres del portaveu.

Bidons

Treballs en
laboratoris i
tallers
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Identifica el carro que millor s’adapta al tipus de càrrega a transportar

Fes ús dels mitjans mecànics (carros)
Per tal de reduir l’esforç físic a realitzar, fes ús dels carros o elements més adequats al tipus de càrrega a manipular

Treballs en
laboratoris i
tallers
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Segueix les recomanacions davant canvis de temperatura o condicions ambientals adverses

Utilitzar roba adequada, en
funció de les condicions
climatològiques

Procurar realitzar les tasques a
les hores centrals del dia

Canvis de
temperatura
Quan la diferència
de temperatura,
entre l’interior i
l’exterior, sigui
considerable, es
recomana disposar
de roba que
permeti adaptar-se
a les condicions
ambientals
existents

Evitar realitzar treballs quan
davant condicions
atmosfèriques desfavorables:
fort vent, pluja intensa...

Evitar treballar sols per poder
prestar-se ajuda en cas de
problemes

Procurar realitzar les tasques a primera
hora del matí o a darrera hora de la tarda

Sempre que sigui possible s’ha de procurar
treballar a l’ombra. En cas de no ser
possible, es recomana realitzar petites
pauses en ambients frescos

+ info
Ampliar la informació:
RE 006/01 - Treballs a l'exterior:
condicions climatològiques
desfavorables
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Durant la manipulació de productes químics...

Riscos
Manipulació de productes químics:
•
•

Inhalació de substàncies nocives i/o
tòxiques
Contactes amb substàncies càustiques
i/o corrosives

Utilitzar només productes químics que estiguin
etiquetats i que disposin de la corresponent Fitxa de
Dades de Seguretat (FDS).

Llegir detingudament l’etiqueta del producte químic.

Conèixer els pictogrames per identificar de forma
ràpida els possibles perills.

Equips de protecció individual
Utilitzar obligatòriament:
•
•
•
•

Guants de protecció química (UPC001UPC002)
Ulleres de protecció (UPC101-UPC102)
Mascareta de protecció respiratòria
(UPC201)
Roba de protecció – Mandil de protecció
química (UPC501)

Explosiu

Inflamable

Comburent

Exemple: Etiqueta de producte químic

Tòxic

Irritant
sensibilitzant

Gasos

Consultar la Fitxa de Dades de
Seguretat (FDS) per complementar la
informació de l’etiqueta de seguretat

+ info
SEMPRE etiquetar els envasos després
d’un transvasament.

Ampliar la informació:
Etiquetatge de productes químics
Fitxa de Dades de Seguretat

Corrosiu

Perill per a
la salut

Perill per al medi
ambient

MAI utilitzar envasos de begudes o
aliments.
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Durant les operacions de manteniment de lavabos i vestuaris ...

Riscos
Operacions de manteniment en lavabos i
vestuaris:
•

El contacte amb aigües residuals i/o fecals durant les operacions de manteniment de lavabos
i vestuaris pot ser causa d’infeccions.
Utilitza els equips de protecció individual (EPI) indicats per protegir-te adequadament.

Exposició a contaminants biològics

Extremar la higiene personal
Equips de protecció individual
Utilitzar obligatòriament:
•
•
•

Guants de protecció biològica (UPC001)
Ulleres de protecció (UPC101-UPC102)
Mascareta de protecció respiratòria
(UPC202)

Rentar les mans abans i després de l’activitat així com
durant qualsevol operació que pugui implicar el contacte amb
material infecciós. Per a la correcta neteja s’ha d’utilitzar
aigua i sabó líquid.
En cas d’haver ferides obertes, evita la manipulació
d’aigües fecals i/o residuals

Treballs en
laboratoris i
tallers
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Treballs en
laboratoris i
tallers

Quan hagis de realitzar treballs en un laboratori o taller...

Quan hagis de realitzar treballs en un laboratori o taller, és necessari coordinar-te prèviament per tal de disposar de la informació necessària que
garanteixi la realització d’aquests amb seguretat.

Dóna i sol·licita la informació
1.

2.

3.

Informa al laboratori / taller dels treballs
que realitzaràs i dels possibles riscos
que aquests poden generar (en cas
d’existir).
Demana informació dels riscos que hi
poden haver al laboratori / taller: equips,
instal·lacions, productes, agents i/o
operacions que puguin comportar risc i
que requereixin d’una especial cautela o
de l’adopció de mesures de protecció
específiques.
Delimita la zona de treball i informa
sobre l’inici dels treballs.

Adopta les mesures preventives
Abans d’iniciar l’activitat cal adoptar les
mesures preventives necessàries per
realitzar els treballs de forma segura:
•

Aplicació dels mètodes de treball a la
zona on es realitzaran els treballs (en cas
d’existir).

•

Possible interacció entre les activitats
realitzades que poden comportar risc o
augmentar-lo (ex. realització de tasques de
soldadura en zones on es manipulen
productes químics inflamables).

•

Ús d’equips de protecció individual
(EPI) necessaris.

Comunica la finalització
Quan hagis finalitzat els treballs, informa al
laboratori / taller.
Recorda endreçar la teva zona de treball i
recollir aquells equips o materials que puguin
comportar risc per al personal del laboratori o
taller.

+ info
Ampliar la informació:

Els laboratoris / tallers disposen d’un
informe d’identificació de riscos i mesures
preventives

Adopta les mesures preventives abans
d’iniciar els treballs.

NSH 601 - Procediment d’informació entre els
serveis de manteniment i els laboratoris i
tallers de la UPC
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Taula resum d’equips de protecció individual (EPI) per activitat
Identifica l’EPI a utilitzar en funció del tipus de tasca a desenvolupar

Casc

UPC401

UPC606

UPC603

UPC505

UPC504

UPC602

Calçat i
genolleres

Roba

UPC501

UPC204

UPC202

UPC201

UPC104

UPC103

UPC102

UPC011

UPC008

UPC005

UPC004

UPC002

UPC001

Mascareta

Eines manuals
Màquines portàtils

Reparació i instal·lació

Mesures preventives

UPC101

Ulleres i pantalles

Guants

UPC301
TapsTaps

Equips de Protecció Individual (EPI)

Màquines - eina
Treballs elèctrics
Treballs de soldadura
Treballs zones baixes
Sostre baix

Manipulació de càrregues
Productes químics
Aigües residuals
Consultar el catàleg d’EPI

