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Recomanacions de seguretat per a la 
prevenció d’accidents per caigudes 

 
Les causes principals que poden ocasionar caigudes són les condicions del sòl (neteja, 
lliscament, etc.), la presència d’objectes al sòl i la utilització d’elements d’elevació poc 
adequats (cadires, taules, etc.). Per tant, per evitar caigudes cal tenir presents les següents 
recomanacions: 

- Manteniu net el lloc de treball, especialment de greix i oli. Si observeu taques permanents 
al sòl, comuniqueu-ho perquè ho netegen. Si no ho feu, potser una altra persona patisca 
un accident. 

- No xafeu objectes que no tinguen rigidesa. Si observeu algun forat que supose un risc de 
caiguda, comuniqueu-ho a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental per tapar-lo o 
protegir-lo. 

- Els corredors i zones de pas han d’estar lliures d’objectes que impedisquen el trànsit. Un 
entropessó o relliscada pot suposar un accident. 

- En pujar o baixar escales recolzeu perfectament el peu en tota la superfície de la planta 
d’aquest, per evitar relliscades o torcements. 

- No correu pels corredors ni escales. 

- No us enfileu per les màquines o per prestatgeries. Si heu d’accedir a algun punt d’altura, 
empreu els mitjans apropiats com ara escales o plataformes. Les cadires, tamborets, taules 
o caixes no han de substituir mai una escala de mà. 

- En transportar una càrrega procureu que aquesta no us impedisca veure el que hi ha 
davant. 

- En alçar càrregues, procureu col·locar bé les cames; us ajudarà a conservar l’equilibri. 

- Amb les escales de mà observeu les següents precaucions: 

· No pugeu o baixeu de forma imprudent. 
· No utilitzeu una escala amb defectes de construcció o ocasionats per l’ús. 
· No pugeu a una escala que estiga mal subjectada o mal recolzada. 

 

 

Documents relacionats 

- Recomanacions de seguretat per a l’ús d’escales de mà. 
- Recomanacions de seguretat per a l'ús de bastides 
- Recomanacions de seguretat per a la prevenció de riscos laborals en el maneig manual de 

càrregues. 
 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/escales.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/basti.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/carrega.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/carrega.pdf

