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RISCOS LABORALRISCOS LABORALS I
MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUESS I
MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES

ONLINE

Duración: 2 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 2 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
Tot el personal de l¿empresa.
Objetivos:
Sensibilitzar al personal de la importància de la prevenció en l'empresa, identificar
diferents riscos i els mitjans i accions per prevenir-los. Donar a conèixer els riscos de
caràcter general amb la finalitat de poder identificar-los i adoptar les pertinents mesures
preventives. En aquest curs es mostren els conceptes generals en matèria de prevenció
de riscos laborals relatius a les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips
de treball, equips de protecció individual, així com d¿altres aspectes preventius, com són
les actuacions en cas d¿emergència, la senyalització, etc.
Contenidos:
1. La llei de prevenció de riscos laborals.
1.1 Objecte i principi de la llei.
1.2 Drets dels treballadors.
1.3 Obligacions dels treballadors.
2. Edificis, locals i llocs de treball.
2.1 Ordre, neteja i manteniment.
2.2 Passadissos i superfícies de trànsit.
2.3 Rampes, escales fixes i de servei.
2.4 Mesures preventives en els llocs de treball.
3. Senyalització dels llocs de treball.
3.1 Definició de la senyalització.
3.2 Objectiu de la senyalització.
3.3 Classes i tipus de senyals.
4. Prevenció del risc en l'ús d'equips.
4.1 Escales de mà.
4.2 Eines manuals.
4.3 Eines portàtils.
4.4 Maquinària general.
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4.5 Riscos elèctrics.
5. Equips de protecció individual.
5.1 Definició d'equip de protecció individual (EPI).
5.2 Protecció del cap.
5.3 Protecció auditiva.
5.4 Protecció d'ulls i cara.
5.5 Protecció de vies respiratòries.
5.6 Protecció de les extremitats.
6. D¿altres aspectes preventius.
6.1 Prevenció i actuació davant una emergència.
6.2 Vigilància de la salut.
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