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RISCOS EXISTENTES
 Electrocución durante as limpezas en lugares con presenza de equipos eléctricos (zonas de cableados, etc.)
 Contactos con produtos irritantes. Inhalación de vapores nocivos. Inxestión accidental de produtos nocivos.
 Contaminación biolóxica.
 Dores lumbares, cervicais, sobreesforzos por malas posturas no traballo.
 Exposición ao po.
 Picadas con obxectos punzantes ao retirar o lixo.
 Esvaróns durante o traballo.
 Caídas a distinto nivel.
 Golpes por envorcadura de mobiliario.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NORMAS DE SEGURIDADE
 Non desconectar equipos eléctricos tirando do cable. Sempre se conectarán e desconectarán os equipos
agarrando o enchufe correspondente.

 Prestar especial atención a non tronzar os cables con esquinas, portas, etc.
 Non utilizar cables nin enchufes danados.
 Non utilizar cables pelados para realizar conexións.
 Enchufe e desenchufe as máquinas eléctricas coas mans ben secas e sen estar pisando superficies húmidas.
 Cando detecte algún dos problemas anteriores, avisar inmediatamente o encargado.
 Todos os produtos de limpeza utilizados estarán adecuadamente identificados por medio da etiqueta orixinal
do envase, non transvasar nunca o produto a outro envase non identificado.

 Está totalmente prohibido mesturar produtos de limpeza entre si.
 Prohibido o uso de produtos de limpeza non subministrados nin autorizados pola empresa.
 Seguir as instrucións de uso indicadas na etiqueta do produto e na ficha de seguridade.
 Utilizar preferentemente os produtos de limpeza diluídos en auga.
 Se fose necesario, utilizar máscaras, lentes de protección, luvas que cubran o antebrazo, e o resto de
proteccións persoais recomendadas polo fabricante do produto determinado (ver táboa de fichas de
seguridade dos produtos).
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NORMAS DE SEGURIDADE
 Ao realizar limpezas en lugares públicos como baños, aseos, etc. utilizar proteccións persoais (luvas,
máscaras, etc.).

 Utilizar luvas axeitadas para o manexo do lixo.
 Utilizar máscaras en lugares, que polas súas características, supoñan unha exposición ao po manifesta.
 É imprescindible manterse ergueito e esforzarse por manter o tronco recto durante a limpeza.
 Non manter demasiado tempo a mesma posición; se algún sitio polas súas características obriga a manter
unha postura durante moito tempo, realizar pausas breves, cambiando a posición do corpo.

 Utilizar un adaptador (ou pau) longo para chegar a zonas difíciles, diminuíndo a necesidade de utilizar
posturas incorrectas.

 Non forzar movementos precipitados. Evitar os xiros bruscos do tronco sen mover as pernas, cambiar de
posición e continuar o traballo.

 Cando se utilice decapante de superficies e sexa necesario pisar sobre esa zona, colocar estropallo baixo os
pés.

 A limpeza efectuarase por medios húmidos cando o lugar o permita.
 Limpar o chan de forma racional, sen que sexa necesario retroceder a través de superficies non secas.
 Uso de calzado con sola antiesvarante.
 Prohíbese terminantemente utilizar equipos doutras empresas sen a autorización previa do encargado no
centro de traballo. Antes de autorizar a utilización dos equipos doutras empresas, o encargado deberá
comprobar que os ditos equipos están en perfectas condicións e que cumpren todas as medidas de
prevención necesarias para realizar o traballo con seguridade.

 Sempre que sexa necesario desprazar mobiliario, tratarase de desprazalo a nivel do chan, limpando primeiro
unha zona e volvendo a trasladar o mobiliario e limpando posteriormente a outra zona.

 En caso de que o espazo sexa moi reducido, extremar a precaución se hai que colocar mobiliario enriba
doutro. Neste caso nunca se desprazará o mobiliario que está amoreado.

