
EQUIPO DE TRABALLO

Caídas a distinto nivel ao acceder ás plataformas dos equipos.

Caídas ao mesmo nivel.

Cortes con pranchas de impresión.

Golpes con ferramentas manuais ou polo uso destas (chaves inglesas, etc.)

Golpes e/ou atrapamentos en distintas zonas do equipo (cilindros, poleas, engrenaxes, árbores de transmisión, etc.).

Esmagaduras de dedos.

Golpes e/ou atrapamentos polos sistemas de saída e recollida do material impreso.

Queimadura por contacto con superficies quentes.

Inhalación e contacto de/con substancias nocivas (que formen parte da composición de tintas, produtos de limpeza, etc.).

Sobreesforzos por manipulación de cargas e posturais.

Contactos eléctricos.

Incendios e/ou explosións.

RISCOS DERIVADOS DO USO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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• Utilice os EPI que sexan necesarios de acordo coas instrucións, riscos e sinalización existente no centro de traballo.
• Non utilice, durante o traballo, aneis, pulseiras, cadeas, pendentes, roupa con flocos, ou calquera outro adorno ou

accesorio que colgue e/ou poida favorecer os atrapamentos.
• Leve sempre roupa de traballo “axustada” e o pelo recollido ou cun gorro.
• Recorde que está prohibido traballar baixo os efectos do alcohol, substancias alucinóxenas, etc., que poidan alterar as

súas condicións normais de concentración, atención, mobilidade, etc.
• Use a "offset" só se o responsable do centro o autoriza para isto.
• O mantemento, cambio de accesorios e reparación só o realizará persoal ou servizo autorizado e instruído para isto.
• Ademais, lembre que antes de manexar o equipo deberá ser instruído na súa utilización. Se dispón de manual de

instrucións léao e respecte sempre as indicacións establecidas nel.
• Se existe cubra a ficha de mantemento do equipo.
• Prohíbese intervir sobre a máquina durante a marcha normal de funcionamento, se non está parado.
• Prohíbese realizar operacións de mantemento sen ter desconectada a máquina.
• Siga procedementos de traballo seguros durante o uso do equipo. Lembre que debe facer caso das indicacións de

seguridade aplicables á máquina. Xamais anule as medidas de seguridade do equipo e traballe sempre cos sistemas e
medios de protección, de que dispoña a máquina, adecuadamente colocados.

• Respecte a sinalización coa que conte a "offset".
• Poña en coñecemento do seu xefe inmediato, calquera anomalía que observe na "offset", tanto cando está parada como

en funcionamento.
• Antes de utilizar a "offset" comprobe sempre que as proteccións, tapas e pezas móbiles coas que conta a "offset", están

correctamente montadas, colocadas e encaixadas.
• Que non haxa corpos estraños no interior da máquina (como ferramentas abandonadas que caian).
• Faga caso das indicacións de seguridade aplicables a toda a maquinaria.
• Ao traballar na zona de entrada do material, prestar atención a movementos perigosos.
• Vixíe sempre a máquina en marcha.
• Ao traballar en tinteiros rebatidos e aplicados, prestar atención aos movementos do indutor do tinguido.
• Nas máquinas multicolor prohíbese proceder ao lavado das mantillas a non ser que non se faga en marcha moi lenta ou

a impulsos e sempre elemento por elemento, agás que cada elemento estea accionado por un motor individual.
• Prohíbese a humectación da placa, por contacto directo, durante a marcha normal da máquina.
• Prohíbese utilizar a marcha atrás durante as operacións, agás en canto ao caldo da placa.
• Ao traballar na zona de saída (cambio de pila material, retirada de pregos de proba, traballos con cuñas, etc.). Preste

especial atención ao movemento das pontes de pinzas de cadea.
• Atenda a que estean libres os percorridos de axuste.
• Utilice medios de suxeición (pinzas ou similares) para separar as láminas metálicas.
• Use ferramentas en bo estado. Cando estean deterioradas entréguellas aos seu superior xerárquico ou responsable de

mantemento co obxecto de que sexan reparadas ou substituídas por outras nun estado de uso axeitado.
• Coloque ferramentas e accesorios, sempre sobre soportes ou zonas con estabilidade, sen risco de caída, etc.
• Amorearase o papel ou cartón, tanto antes de procesalo como despois, tendo en conta que debe estar colocado de forma

segura e estable. Non realice moreas elevadas.
• Agarre todas as ferramentas, medios auxiliares, papel, etc. de forma segura.
• Non manipule os dispositivos eléctricos do equipo.
• Para trasladar a carga utilice medios mecánicos, se dispón deles. Para coller e depositar a carga, siga procedementos de

manipulación de cargas seguros (non dobre o lombo, non xire o tronco, etc.).
• Se pode procure alternar o traballo na "offset" con outras tarefas, co obxecto de non manter sempre a mesma postura.
• Se o equipo ou o centro conta con sistema de extracción para produtos químicos, cando manexe os ditos produtos,

conecte o mencionado sistema de extracción.
• Lea as fichas de seguridade dos produtos que utilice e siga as medidas preventivas expostas nelas. Use máscaras e luvas

para manipulación de produtos químicos orgánicos.
• Siga condutas de hixiene axeitadas (lave as mans anter de ir ao baño, fumar, comer, etc.).
• Minimizar a cantidade de produtos químicos, arredor do equipo.

NORMAS DE SEGURIDADE
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