NORMES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A TREBALLADORS EXTERNS
HOSPITAL CLÍNIC I ENTITATS VINCULADES
REVISIÓ ANY 2018

ORGANITZACIÓ PREVENTIVA HCB
D’acord amb la normativa vigent, Hospital Clínic de Barcelona i empreses vinculades tenen
constituït com a modalitat de l’organització preventiva un Servei de Prevenció Propi
Mancomunat:

TELÈFON 93.227.54.00 - EXTENSIÓ TELEFÒNICA: 2760

NORMES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 Comunicar les situacions insegures que s’observin al comandament directe i al Servei de
Prevenció.
 Davant qualsevol situació d’emergència es seguiran les instruccions específiques
d’actuació en cas d’emergència que s’annexen.
 S'accedirà només a aquelles zones o àrees de l'empresa a les que s'estigui autoritzat.
 No manipular equips ni materials que no hagin estat indicats.
 Utilitzar els equips de protecció personal adequats i mantenir-los sempre en bones
condicions.
 Respectar les indicacions de la senyalització d'advertència, prohibició i obligació d'ús
d'equips de protecció personal.
 Mantenir l'ordre i neteja en les zones de treball.
 En el cas de realitzar alguna activitat que pugui generar risc a altres persones, es procedirà
a delimitar i senyalitzar la zona de perill.
 No menjar ni beure fora dels llocs previstos per a això.
 Seguir les normes d'higiene personal.
 Mantenir durant tota la jornada laboral una actitud preventiva.
 Classificar adequadament tots els residus que es generin. En el cas de generació de residus
de tipus químic o biològic, s'ha de seguir el manual de gestió interna del centre.
 Està prohibida la introducció de begudes alcohòliques al recinte i treballar sota els efectes
de l'alcohol o drogues.
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INFORMACIÓ SOBRE ELS RISCOS A LES INSTAL.LACIONS D’HCB
En aquest apartat es recullen els riscos a considerar en les nostres instal·lacions així com les
mesures preventives a adoptar per tal d’evitar-los o prevenir-los:
Risc de caiguda a diferent nivell
 No utilitzar elements inestables (prestatgeries, cadires, tamborets, caixes, etc.) Per accedir
a zones elevades.
Risc de caiguda al mateix nivell
 Utilitzar calçat adequat, que subjecti bé el peu i dotat de sola antilliscant.
 S'ha de respectar la senyalització indicativa de risc "terra relliscós" o "sòl humit".
Risc de caiguda d'objectes
 L'emmagatzematge de materials s'ha de fer de manera que no sobresurti de les
prestatgeries i respectant els nivells de càrrega màxima admissible.
Risc per cops amb objectes
 Mantenir el lloc de treball en condicions d'ordre i neteja.
Risc per contactes elèctrics
 No utilitzar aparells elèctrics amb les mans humides o mullades.
 No utilitzar aparells en mal estat, avariats, ni els que han patit un cop fort o han estat
afectats per la humitat, fins que els revisi personal especialitzat.
 Evitar esquitxades sobre els equips connectats al corrent elèctric, no abocar líquids a prop
de preses de corrent, aparells o quadres elèctrics.
 No es permet l'ús d'endolls intermedis (lladres i multitomas) no autoritzats.
Riscos mecànics, elèctrics, tèrmics
 Està terminantment prohibit posar en funcionament, manejar, alterar les condicions de
treball de les màquines, excepte autorització expressa.
 Les màquines o equips de treball s'utilitzaran amb els seus corresponents resguards de
protecció i dispositius de seguretat i queda prohibit alterar-los o anul·lar.
 Les eines de treball han d'estar en òptimes condicions.
Risc d'incendi o explosió
 Recordar que la vigent normativa prohibeix fumar en el recinte hospitalari, així com a la
resta de centres de la nostra titularitat.
 S'ha de mantenir lliures d'obstacles: extintors, mànegues contra incendis, polsadors,
portes, passadissos i sortides d'emergència.
 Les ampolles de gasos s'han de mantenir fermament subjectes per impedir la seva caiguda.
S'ubicaran en zones ben ventilades i segures davant el risc de cops.
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Risc biològic
 Es seguiran les normes establertes a l'hospital, en cas d'haver d'accedir a zones
d'aïllament, contenció o laboratoris d'accés restringit.
 En cas de trobar-se amb material mèdic o de laboratori, de qualsevol índole punxant o
tallant, avisar la persona responsable o al servei de prevenció abans de recollir-lo,
controlant que no afecti a terceres persones. S'han de prendre les mesures preventives
necessàries per evitar possibles accidents durant la recollida i eliminació de material.
Risc químic
 No manipuleu productes químics no relacionades amb la seva activitat o dels que
desconegui els seus riscos i mesures de seguretat.
 Els envasos contindran etiquetatge clar on quedi identificat el producte, riscos (símbols de
risc) i mesures preventives (frases H i P).
 No s'admetran transvasaments de productes químics a recipients no autoritzats ni sense
etiquetar.
 Els envasos que contenen productes químics han d'estar sempre ben tancats.
 Disposar de la màxima informació del producte abans de manipular (Etiqueta i Fitxes de
Dades de Seguretat) i seguir les instruccions especificades en aquesta informació.
 Com a norma general no es barrejaran productes químics.
 L'emmagatzematge de productes inflamables es farà en armaris de protecció o es posarà
en coneixement del Servei de Prevenció per determinar les mesures preventives
necessàries.
 Qualsevol vessament d'un producte químic s'ha de posar en coneixement dels
comandaments o responsables assignats i no actuar sense la informació adequada.
 S'utilitzaran els equips de protecció individual (tipus de guants, ...) indicats en la Fitxa de
Dades de Seguretat durant la manipulació dels productes químics.
Risc d'atropellaments per vehicles
 Vianants no han de transitar per zones exclusives per a la circulació de vehicles.
 Respectar les normes de seguretat viària.
Risc d’exposicions a radiacions ionitzants
 L’ús d’instal·lacions i equips d’Hospital Clínic que puguin emetre radiacions ionitzants
requeriran del coneixement previ del Supervisor d’Instal·lacions Radioactives de l’àrea en
qüestió i del Servei de Protecció Radiològica (SPR) d’Hospital Clínic.
Risc en espais confinats o especials
 En determinats espais (RMN, Radioteràpia, arxius de Consultes Externes, CPD’s) hi ha
sistemes d’extinció d’incendis automàtics. Si sona la sirena en aquests espais cal
abandonar-los immediatament.

NORMES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A TREBALLADORS EXTERNS
HOSPITAL CLÍNIC I ENTITATS VINCULADES
REVISIÓ ANY 2018

NORMES D’ACTUACIÓ DAVANT EMERGÈNCIES
En cas de detectar una situació d’emergència:
Cal donar avís al telèfon d’emergència del centre on esteu, indicant qui sou, què
succeeix i on, i si hi ha ferits.
Per emergències a la resta de centres, s'avisarà al responsable del centre o personal
del centre.
A més, en la majoria de centres es disposa de polsadors d'alarma en el cas de no
hagueu pogut comunicar la situació de cap altra manera.
Quan, per missatge de megafonia o per indicació dels membres dels equips d’evacuació es
doni avís d’evacuar el centre, cal seguir les seves indicacions i dirigir-se al punt de reunió
establert segons el centre:
Col.laboreu en l’evacuació dels usuaris.
Mantingueu la calma, no crideu, no correu ni provoqueu pànic.
No utilitzeu mai els ascensors ni els muntacàrregues.
No us atureu a recollir objectes personals.
Un cop iniciada l’evacuació, no retrocediu.
La darrera persona en sortir ha de tancar les portes (mai en clau).
Si hi hagués fum, tapeu-vos el nas i la boca amb un drap humit i sortiu arrossegant-vos
per terra.
Un cop al punt de reunió resteu allà fins que s’avisi de la finalització de l’emergència.

Centre
Hospital Clínic
(C/ Villarroel)
Edifici Consultes Externes
C.A.P. Casanova
Recinte Maternitat
Hospital casa Maternitat
Recinte Maternitat
Helios II i III
Recinte Maternitat
C.A.P. Les Corts
Edifici CEK
Plantes -1, baixa, altell, 1 i 2.
Edifici CEK
Plantes 3, 4 i 5.

Telèfon d’emergència

Punt de reunió exterior

2222

Plaça Ferrer i Cajigal (cantonada entre
els carrers Casanova i Còrsega).

2222

Plaça Ferrer i Cajigal (cantonada entre
els carrers Casanova i Còrsega).

2222

Carrer Dr Salvador Cardenal, en front
Hotel Princesa Sofia.

2222

Parking del recinte, en front de l’Helios
III.

9292

Entrada al recinte Maternitat per carrer
Mejia Lequerica.

4507

Carrer Comte d’Urgell a l’alçada del
núm. 216 (oficines de Fundació).
Carrer Villarroel, 191 (cantonada
Villarroel-Rosselló).

CELLEX (i dins de Facultat de
Medicina)

Punt d’Informació de
Facultat
93.40.35258

C.A.P. Borrell

4700

ISGLOBAL Campus Mar

1020

Plaça Ferrer i Cajigal
Cantonada entre els carrers Casanova i
Provença.
Cantonada entre els carrers Comte de
Borrell i París.
Passeig marítim, en front de l’edifici del
PRBB.

