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Elements auxiliars

Eina manual

Definició
Equips de treball utilitzats generalment de manera individual que, per accionar-los, només requereixen la
força motriu humana: martells, maces, destrals, punxons, tenalles, alicates, pales, raspalls, palanques, gats,
rodets, potes de cabra, tornavisos, etc.

Riscos
• Caiguda d’objectes per manipulació.
• Caiguda d’objectes despresos.
• Trepitjades sobre objectes.
• Cops per objectes o eines.
• Projecció de fragments o partícules.
• Sobreesforços.
• Postures forçades.

Mesures Preventives
Normes generals
• S’ha de formar prèviament l’usuari de com funciona l’eina i la forma d’utilitzar-la de la manera més segura,
evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos pugui ser afectada per l’eina.
• Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.

Normes d’ús i manteniment
• Cal utilitzar-les adequadament i per al seu ús específic.
• Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les eines i les
mesures de seguretat associats.
• En transportar eines (queden excloses les de volum important):
. Els treballadors no les han de transportar ni a les mans ni a les butxaques.
. Cal portar-les en caixes o maletes portaeines, amb les parts punxants protegides.
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. Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, cal fer servir una cartera o cartutxera fixada a la cintura o una
bossa bandolera, de manera que quedin les mans lliures.
• El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat de servei. Cal realitzar inspeccions
periòdiques per mantenir-les en bon estat, netes, afilades i amb les articulacions greixades.

Proteccions col·lectives
• En la utilització de determinades eines com ara destrals, maces o similar, cal mantenir radis de seguretat.

Equips de protecció individual
• Casc.
• Ulleres.
• Guants contra agressions mecàniques.
• Calçat de seguretat.
• Roba de treball.
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