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Personal monitor esportiu

RELACIÓ D’ACTIVITATS

Mesures preventives



Impartició d’activitats dirigides:
-



Body: Attack, combat, step, pump, jam i balance.
Gimnàstica: Hipopressiva i suau.
Entrenament funcional.
Tonificació.
TBC.
GAC.
Step.
Abdominals.
Pilates.

Adequació de la sala fitness i assessorament al personal usuari.

RISCOS ASSOCIATS A LES ACTIVITATS
-

Caigudes de persones.
Cops contra objectes.
Sobreesforços.
Càrrega física: manipulació de materials pesats.
Caiguda de materials durant el transport o manipulació.
Atrapades entre objectes.
Càrrega física: esforç físic general.
Fatiga de la veu.
Atropellaments o cops amb vehicles.

Consulta les mesures preventives per treballar de forma còmoda i
segura.
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Mesures preventives

SALA
FITNESS

ACTIVITATS
DIRIGIDES

ENTORN DE
TREBALL

Durant els desplaçaments per la sala fitness ...

Riscos
•
•
•

Caigudes de persones
Cops contra objectes
Atrapades entre objectes
Fixa’t en els possibles
obstacles o elements
mòbils/fixos que hi puguin
haver en el recorregut

Durant la utilització
de les màquines, no
accedeixis a les
parts mòbils per tal
d’evitar possibles
atrapades

+ info
Amplia la informació:
NSH 003 - Ordre, neteja i manteniment
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SALA
FITNESS

ACTIVITATS
DIRIGIDES

ENTORN DE
TREBALL

Durant la manipulació i transport de discos, manuelles, barres...

Riscos
•
•
•
•

Sobreesforços
Càrrega física: manipulació de
materials pesats
Caiguda de materials durant el
transport o manipulació
Atrapades entre objectes

Procura manipular els pesos a prop del
cos. A mesura que la distància augmenta,
s’incrementa l’esforç físic i el risc.

Respecta el pes màxim a manipular en funció de la zona
de manipulació.
Si has de manipular materials de pes superior al recomanat,
demana ajuda a una altra persona.

Home

Equips de protecció individual
Utilitza obligatòriament:



Punteres de protecció (UPC 605)

Dona

Per minimitzar el risc, procura que el personal
usuari reculli el material utilitzat: discos, peses,
manuelles, barres.

Manuelles
Discos

Zones de
manipulació

Òptima
Regular
Inadequada

Barres
Step
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Mesures preventives

SALA
FITNESS

ACTIVITATS
DIRIGIDES

ENTORN DE
TREBALL

Quan hagis de manipular peses segueix tècniques segures de manipulació i utilitza les punteres de protecció

1

Situa’t prop de la càrrega i flexiona les
cames amb l’esquena dreta.

2

Aixeca’t suaument, fent la força amb
les cames i amb l’esquena dreta.

3

Apropa’t als prestatges de pesos per evitar
flexionar l’esquena.

Si has de manipular un disc, assegura un
bon agafament amb les 2 mans.

kg

Si es disposa de
zones d’agafament,
agafa-ho per les
nanses.

Càrrega
a prop
del cos

Vigila amb les
possibles atrapades
dels dits entre discos

Esquena
dreta

Posició peus

+ info
kg

Punteres de
protecció

Amplia la informació:
RE 001 - Com es manipula una càrrega?
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SALA
FITNESS

ACTIVITATS
DIRIGIDES

ENTORN DE
TREBALL

Durant la realització de les activitats dirigides...

Riscos
•
•
•

Càrrega física: esforç físic general
Sobreesforços
Caigudes de persones

Organitza les
activitats combinant
les d’alta intensitat
amb d’altres de
menor intensitat que
afavoreixin la
recuperació física.

Neteja la suor del
terra per evitar
relliscades.

Fixa’t en els
possibles
obstacles (steps,
manuelles, discos,
barres, catifes) que
hi puguin haver en
el recorregut.

Realitza pauses entre
activitats i dins la pròpia
activitat per reduir la càrrega
física de treball i garantir la
recuperació del cos.

Hidrata’t !!!
Beu aigua abans, durant
i després de l’activitat.
A major intensitat, major
hidratació.

Regula la
temperatura de la
sala d’acord amb la
intensitat de l’activitat.
A major intensitat,
menor temperatura.
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ACTIVITATS
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ENTORN DE
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Durant la realització de les activitats dirigides...

Riscos
•

Fatiga de la veu

Efectes sobre la veu

Com prevenir la fatiga de la veu?

Cridar a una intensitat elevada durant la realització
d’exercici físic pot tenir efectes negatius sobre la veu.

Disfonia

Hidrata la gola.
Beu aigua abans,
durant i després de
l’activitat.

Signes d’alerta de la veu:
-

Veu ronca o trencada.
Falta de control en la intensitat o to de veu.
Sensació de tenir un cos estrany a la gola o
formigueig.
Necessitat d’escurar-se el coll (estossegar).
Sensació de que la veu no surt o s’ha de
fer un esforç per aconseguir-ho.
Punxades a la zona anterior o lateral del
coll.

Fes ús dels micròfons
disponibles (diademes)
per amplificar la veu i
no haver de forçar-la.

Afonia
Evita cridar.
Quan cridem es
produeix un cop de
glotis que provoca un
fregament brusc de les
cordes vocals.
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FITNESS
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DIRIGIDES

ENTORN DE
TREBALL

Segueix les següents recomanacions per prevenir problemes de veu

Procura:

Durant els àpats:

Prendre caramels,
xicles mentolats o
productes de
farmàcia, de forma
continuada, pot
produir un efecte
rebot d’irritació i
sequedat

Evita els
condiments
irritants de la
mucosa

 Mastegar lentament.
 Beure moderadament i en finalitzar
els àpats.
 Evitar parlar mentre es mastega.
 Evitar beure begudes gasoses.
 Evitar aliments molt calents o molt
freds.
El cafè
afavoreix
el reflux

El fum del tabac és un
irritant directe de la
mucosa laríngia i
respiratòria, i també
facilita el reflux

EVITA

L’alcohol
congestiona
la mucosa
laríngia

Procura fer ús de
condiments suaus
(alfàbrega, canyella,
llorer, romaní...).
Beure
aigua
sovint

Procura ingerir aliments
lleugerament hipograsos
per evitar el reflux, i
aliments amb poca sal per
evitar la retenció de líquids.

PROCURA
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FITNESS

ACTIVITATS
DIRIGIDES

ENTORN DE
TREBALL

Durant els desplaçaments per l’entorn de treball, segueix les recomanacions

Riscos
•

Caigudes de persones
Puja o baixa
les escales
agafant-te al
passamans o
a la barana

Extrema la precaució
en cas de transportar
objectes o materials
a les mans

Evita distraccions:
lectura documents,
mòbil,...
Fixa’t en l’estat del
terra i els desnivells i/o
obstacles que puguin
haver en el recorregut
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SALA
FITNESS

ACTIVITATS
DIRIGIDES

ENTORN DE
TREBALL

Quan et desplacis pel carrer, segueix les mesures preventives

Riscos
•

Atropellaments o cops amb vehicles

Evita distraccions: lectura
de documents, mòbil, ...

Evita caminar prop dels
edificis per si hi hagués
entrada o sortida a pàrquing

Procura
desplaçar-te
pel centre de
les voreres

Respecta la
senyalització
(semàfors,
senyals verticals,
carril bici,..)

Creua el carrer pel pas de vianants, assegurant-te que el vehicle està parat

