PREVENCIÓN
E SAÚDE LABORAL
ANTE O CORONAVIRUS
INDUSTRIA EXTRACTIVA

issga.xunta.gal

INDUSTRIA
EXTRACTIVA
COMEZO DA ACTIVIDADE
› O servizo de prevención de riscos laborais deberá identificar e valorar as medidas para o
persoal especialmente sensible.
› Non ir traballar con febre ou síntomas da COVID-19 ou se houbo contacto próximo
cunha persoa infectada.
› Difundir as recomendacións da autoridade sanitaria e do servizo de prevención ante ao coronavirus
mediante carteis nos accesos á canteira, naves ou mina.
› Os desprazamentos faranse mellor de forma individual. No transporte colectivo é obrigado o uso
de máscara. Seguir sempre as indicacións das autoridades.

DISTANCIA DE SEGURIDADE
› Manter 1,5 metros de seguridade.
› Evitar actividades grupais e coincidir en espazos ou zonas reducidas como vestiarios,
comedores ou zonas de aseos.
› Sinalizar zonas de entrada e saída diferenciadas. Colocación de biombo para
separar os postos da liña de produción.

1,5 m

› Establecer percorridos fixos dentro da canteira ou da instalación para impedir que o persoal se cruce.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
› Difundir a todas as empresas concorrentes e persoal autónomo as medidas preventivas adoptadas.
› Limitar o aforo máximo de traballadores na nave para manter a distancia de seguridade, se non é posible
establecer quendas o cal require reforzar a desinfección.
› Limitar tarefas ou adaptar o posto con maior probabilidade de contacto para o persoal
máis vulnerable á infección.
› Reforzar a prevención dos riscos laborais propios da actividade para evitar danos
na situación actual.

HIXIENE E LIMPEZA
› Reforzar a dispoñibilidade de material de limpeza e hixiene.
› Facilitar o lavado frecuente das mans ou o uso de solucións hidroalcohólicas na canteira, nave, mina e nos
vehículos (retroexcavadoras, dumpers, camións de transporte). Lavalas logo de quitar as luvas de seguridade.
› Cubrir as vías respiratorias cun pano desbotable ou co antebrazo ao tusir ou esbirrar e desbotalo
de xeito adecuado. Se esbirramos ou tusimos con máscara, cambiala despois e lavar as mans.
› Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión.
› Limpar e desinfectar espazos de uso común, equipos, utensilios de traballo e cabinas dos vehículos
(volante, panca de cambio e cadros de mando).
› O uso da máscara é obrigado aínda que se poida garantir a distancia de seguridade de 1,5 m. Non será obrigado mentres se desenvolvan tarefas en solitario ou cando, polo tipo de actividade resulte incompatible conforme as indicacións sanitarias. O servizo de prevención debe asesorar sobre as condicións de uso da máscara.
› Dispoñer de contedores con tapa, pedal e bolsas recambiables.
› Evitar compartir comida, bebida, ferramentas e outros obxectos.
› Ventilar como mínimo de forma diaria e durante o tempo necesario. Asegurar a renovación do aire. Se hai sistemas de climatización ou ventilación instalados ademais vixiar o seu correcto funcionamento e mantemento.
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