Aplicació
pràctica a
Indústria

Vigilància de la salut

Direcció de projecte

Implementació integrada

Cultura preventiva

Problemes reals en Indústria

Vigilància de la salut
•
•
•

Control mèdic periòdic obligatori
Control estadístic de la població treballadora
Campanyes de formació e informació

Falta de control mèdic i actuació
(augment de casos)

Control mèdic i actuació
(control de casos)

Direcció de projecte
•

Campanya de mesures de soroll (Prevenció)
•

Participació dels Delegats de Prevenció

•
•

Presentar projecte a la Direcció
Presentar Pla estratègic a la Direcció

•

Consulta i participació en Comitè Seguretat
•
•
•

Entrega del projecte als representants dels treballadors
Acord amb Delegats de Prevenció el pla estratègic
Seguiment del compliment del pla.

Implementació integrada
•
•
•

Validació de solucions
Integració del sistemes de gestió
Acord en les accions i elements nous:
•
•
•

Producció – operativa
Seguretat alimentaria
Qualitat

•
•
•

Validació entre tot els sistemes de gestió
Les mesures han de interferir el mínim possible la operativa
Els material han de ser certificats pel tipus d’indústria

•
•
•
•

Treball comú per la identificació de GAPS en el procés d’instal.lació
WorksShops de participació de personal de base
Adaptació al sistema de producció
Generació de nous riscos no previstos (evaluaciò i correcció)

Cultura preventiva
•
•
•
•
•
•
•

Manteniment preventiu de les instal.lacions
Comunicació i restabliment de condicions bàsiques
Campanyes d’informació a tot el personal
Senyalització integrada
Facilitar equips de protecció individual
Us obligatori de equips de protecció individual
Us correcte de les mesures tècniques adoptades

Problemes reals en Indústria
•
•
•
•

Falta de compromís per part de la Direcció
Falta de previsió en projecte de les mesures en origen
Falta de recursos econòmics per poder portar a terme activitats
Falta de compromís per part dels Comitès de Seguretat i Salut laboral

 Programa de mesures de soroll
 Presentació pla d’acció a Direcció
 Programa de mesures de soroll

 Inacció de la Direcció

 Presentació pla d’acció a Direcció

 Denúncia a Inspecció de treball

 Acceptació pla per la Direcció

 Requeriment d’inspecció de treball

 Presentació a Comitè de Seguretat

 Sancions i deteriorament de salut

 Execució de mesures tècniques

 Acceptació pla per la Direcció

 Seguiment del pla d’acció en CSSL

 Presentació a Comitè de Seguretat
 Execució de mesures tècniques
 Fiscalització del pla d’acció en
Inspecció de treball.

