Prevenció de Riscos

Gran Recapta Instruccions_Seguretat

Instruccions seguretat. Voluntaris Gran Recapte 2017
EDICIÓ: 2017-1

DATA: 11/010/2017

Pàgina: 1 de 1

Informació i Instruccions de seguretat pels voluntaris de la Gran Recapte 2017
Els treballs que s’efectuen al Gran Recapte de Banc dels Aliments (BAL): Recollida d’aliments, classificació, empaquetatge,
emmagatzematge, etc., no presenten riscos especials de perillositat per les persones que hi participin, malgrat això, és important tenir
en compte les següents informacions i instruccions de seguretat.

Possibles riscos existents en plantes de venda (Mercats, supermercats, botigues...) i en
àrees de classificació d’aliments. Mesures preventives. Recomanacions de seguretat
En les diferents àrees dels comerços i magatzems poden haver-hi desnivells, esglaons, rampes, pel que és recomanable estar ben
atents per on estem treballant i emprar un calçat tancat i antilliscant.
En cas de detectar vessaments (oli, líquids...) o residus al terra, si no es pot solucionar de manera fàcil amb els estris disponibles,
avisar immediatament al responsable de la zona on s’efectuï l’activitat per procedir a la seva recollida o senyalització.
És important tant per seguretat com per higiene que les zones de treball estiguin netes i seques.
No obstaculitzar sortides i vies d’emergència, equips de protecció antiincendis (extintors, boques d’incendi equipades, hidrants...)
quadres elèctrics ni zones de pas.
No estacionar vehicles o depositar contenidors, embalatges, materials auxiliars, etc. de manera que es dificulti o s’obstaculitzin: les
zones on podrien dificultar maniobres de càrrega i descàrrega i accés de serveis d’emergència.
No dificultar el treball del personal dels comerços on podem estar fent la recollida ni als seus clients.
No circular per les zones per on no s’hagi rebut autorització.
Extremar les precaucions quan s’hagi d’entrar en zones on s’utilitzin carretons elevadors (“Toros”), transpalets, apiladores, etc. No es
poden fer servir els esmentats medis de càrrega ni pujar als muntacàrregues.
La manipulació manual de càrregues s’ha de fer amb cura i no agafar pesos excessius per evitar lesions.
Atenció quan s’utilitzin cúters o els porta rotlles de cinta adhesiva ja que un ús incorrecte pot produir ferides.
Està prohibit fumar, consumir alcohol i substàncies tòxiques (drogues).

Mesures emergència
Si es detecta qualsevol accident, incident, incendi, anomalia, circumstància perillosa, o en cas de dubte, notificar-ho immediatament
als responsables de la zona on esteu treballant, tant dels comerços com del BAL. (Posteriorment, s’informarà sempre a Direcció i a
Prevenció de Riscos del BAL per fer un estudi de d’incidència i evitar, si és possible que es repeteixi l’incident).

En cas d’emergència:
Actuar amb calma. Seguir les instruccions del personal responsable
Si és necessari trucar al telèfon d’emergència 112 indicant qui truca, des d’on, que ha passat i seguir instruccions del servei
d’emergència
En cas d’evacuació: Calma! No fer servir ascensors. No tornar enrere. No córrer. Dirigir-se al punt de reunió que s’indiqui.

Assegurança.

Totes les persones voluntàries participants en la Gran Recapte tenen una assegurança de Responsabilitat Civil i
d’Accidents de validesa exclusiva per la duració de l’activitat.

Per qualsevol dubte o necessitat d’informació contactar amb l’interlocutor de l’empresa (encarregat) o amb
els voluntaris responsables del BAL.

Per qualsevol suggeriment, dubte o informació en aspectes de seguretat, pots posar-te contacte amb el Departament de
Prevenció de Riscos de la Fundació Banc dels Aliments o escrivint a francesc.alavedra@gmail.com

