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Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics

Intempèrie

Mesures Preventives
Normes generals
• En temperatures altes (calor):
. Per compensar la pèrdua soferta durant l’exposició a temperatures altes cal ingerir aigua abundant,
preferentment begudes isotòniques. A l’obra, els treballadors han de disposar d’aigua potable.
. En condimentar els aliments, cal afegir-hi una mica més de sal de l’habitual.
. Per als treballs que, per la naturalesa del risc d’exposició a calor i/o la seva durada, l’avaluació de riscos així
ho determini, cal adoptar mesures organitzatives de rotació en el lloc de treball. S’ha de limitar la durada i la
intensitat de l’exposició i, d’acord amb l’avaluació dels riscos s’hi han d’establir les pauses adequades, com
també el lloc on es realitzaran aquestes pauses.
• En temperatures baixes (fred):
. Cal consumir menjars calòrics.
. En treballs sota zero s’han de recobrir els mànecs metàl·lics de les eines i les barres de control amb
materials aïllants tèrmics.
. Per als treballs que per la naturalesa del risc d’exposició a fred, vent o la seva durada, l’avaluació de riscos
així ho determini, cal adoptar mesures organitzatives de rotació en el lloc de treball. S’ha de limitar la
durada i la intensitat de l’exposició. D’acord amb l’avaluació dels riscos s’hi han d’establir les pauses
adequades, així com també el lloc on es faran aquestes pauses.

Proteccions col·lectives
• Cal instal·lar en el lloc de treball, sempre que sigui possible, para-sols, tendals o qualsevol altre dispositiu
que protegeixi de la radiació solar.
• Cal disposar en la proximitat del lloc de treball, sempre que sigui possible, d’una font de calor per recuperar
se i/o protegir-se del fred (estufa, foc de llenya, etc.).

Equips de protecció individual
• Casc.
• Guants de protecció contra temperatures extremes (fred).
• Calçat de protecció amb sola antilliscant.
• Roba de protecció contra baixes temperatures (amb un índex clo adequat per al nivell de fred, el vent i
l’activitat física, d’acord amb l’avaluació de riscos). En cas de pluja, s’ha de preveure la disposició de roba de
protecció que tingui una capa exterior impermeable a l’aigua.
La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció

