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Caiguda de persones a diferent nivell

Des d’embarcacions

Mesures Preventives
Normes generals
• Cal disposar d’accessos segurs per pujar a les embarcacions.
• En el cas de gànguils, cal assegurar la presència del mínim personal possible a bord en les operacions de
càrrega i abocament al mar de materials petris.
• Les plataformes flotants, siguin autopropulsades o remolcades, han d’anar proveïdes de punts d’amarratge, i
cal utilitzar aquests punts degudament, especialment en operacions de càrrega i descàrrega de materials.
• Quan les condicions climatològiques o les mateixes condicions del mar siguin adverses, cal suspendre
qualsevol activitat. Aquesta restricció cal accentuar-la encara més en embarcacions prop de roques o
esculleres.
• Si es treballa simultàniament amb dues o més embarcacions, cal fixar-les entre si d’una manera flexible i
sòlida. A més a més, les embarcacions han d’estar ancorades al fons del mar, sempre que les condicions de
treball ho permetin.
• Cal coordinar adequadament el procés de dragatge i evitar la presència d’operaris a la zona del doll de
material extret.
• S’han de planificar adequadament les activitats de manteniment en les zones del perímetre del casc i
preveure les proteccions col·lectives o individuals més adequades en cada cas.
• Els accessos i els paviments de les embarcacions han de ser antilliscants.
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Proteccions col·lectives
• Cal col·locar en els perímetres de l’embarcació baranes resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, que han de
disposar d’un entornpeu de protecció, un passamans i una protecció intermitja que impedeixin el pas o
relliscades dels treballadors.
• En cas que no es pugui col·locar cap protecció col·lectiva, cal disposar de flotadors salvavides a les zones de
treball.
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Equips de protecció individual
• Casc.
• Guants contra agressions mecàniques.
• Calçat de seguretat.
• Armilles salvavides.
• Arnès (en absència de proteccions col·lectives).
• Roba de treball.
• Botes d’aigua.
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