En l'àmbit de la salut pública, per sobre de 32ºC entrem en un
escenari de precaució extrema per risc d'insolació i cop de calor 3.
Prenem com a referència les dades registrades pel AEMET en 2018,
la temperatura mitjana a l'estiu va ser de 23,6 °C, amb anomalies
tèrmiques entre 2º i 3º en la gairebé totalitat del territori i amb
episodis d'onada de calor per sobre dels 40°C en àmplies zones del
sud i centre peninsular, depassant els 45°C en punts d'Extremadura
i Andalusia .
Això demostra clarament la necessitat d'articular mesures davant
d’un factor de risc que, lluny de ser conjuntural és cada vegada
més present i és més predictible. Per això en els sectors amb alta
exposició a condicions climàtiques, han d'imposar-se mesures
estructurals en la forma i temps de treball.
3 Taula de valors de sensació tèrmica per calor:
http://www.aemet.es/es/conocermas/montana/detalles/sensaciontermica
4 Dades de resum climàtic estiu 2018:
eltiempo.com

SINISTRALITAT ASSOCIADA A CONDICIONS CLIMÀTIQUES

SOBRE EL COP DE CALOR

A través de la present campanya la Federació de Construcció i Serveis
vol donar visibilitat a uns dels factors de risc laboral més ocult dins de
les xifres oficials i als quals normalment se'ls dóna un tractament
normatiu mancat de pes i efectivitat com demostren les dades.

Parlem de cop de calor quan, derivat d'una prolongada exposició a altes
temperatures, els mecanismes de termoregulació amb els quals compta
el nostre cos són insuficients per a rebaixar la nostra temperatura
corporal.
Com a conseqüència, la nostra temperatura s'eleva per sobre dels 40°C,
la pell presenta una extrema sequedat i deixem de suar, el nostre ritme
cardíac augmenta la seva freqüència, i si el quadre empitjora, pot derivar
en fallada multiorgànica i parada cardíaca.

En aquesta ocasió ens centrem en el risc a sofrir cop de calor donada la
proximitat de l'època estival.

XIFRES D’ACCIDENTS

COM PREVENIR-HO

El cop de calor és una de les causes d'accidents laborals que més està
creixent al nostre país.

Atès que la simptomatologia inicial pot passar fàcilment desapercebuda
en el seu estadi inicial, o fàcilment atribuïble a altres factors (falta d'hores
de somni, estrès generat per la tasca) és important avançar-se a la
possibilitat que sofrim un cop de calor, amb aquests consells:

Segons les estadístiques oficials1, el nombre de jornades perdudes com a
conseqüència de calor i insolacions a passat de les 829 jornades en 2014
a les 2260 en 2017.
La tendència alarmantment alcista queda patent si ens concentrem en les
dades de un sector com el de construcció on les dades oficials parlen
d'un augment de 19% de casos d'accidents per efectes de les
temperatures extremes, la llum i la radiació, només entre el 2017 i 2018.








Abundant hidratació
Freqüents descansos
Planificar els treballs de manera que
es minimitzin els temps d'exposició.
Fer els treballs més durs a primera
hora del matí.
Establir torns.
Habilitar llocs d'ombra.

MILLORES A CONSEGUIR

Les previsions dels experts són que, lluny de ser fets aïllats i aleatoris,
l'augment progressiu de les temperatures és una tendència com ho
constata la dada que 2018 va ser el quart any més càlid de la història des
que van començar a efectuar-se registres de temperatura allà per 1880, i
que els 10 anys més calorosos registrats, han tingut lloc a partir del
20052.
1 Estadístiques d'accidents de treball : Misteri de Treball, Migracions i Seguretat Social
2 Notícia en premsa: dades publicades per www.europapress.es 06/02/2018 sobre dades
difoses per Institut Goddard d'Estudis Espacials (GISS) de la NASA i l'Administració
Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA).

No obstant això, com hem pogut demostrar
mitjançant les dades de sinistralitat,
aquestes recomanacions han de veure's reforçades amb mesures
normatives no només en l'àmbit de la prevenció de riscos, sinó també en
matèrial laboral.
-La implantació de la jornada contínua a l'estiu. Aquesta mesura, que
actualment està vigent únicament a Andalusia per al sector de la
construcció, hauria d’implantar-se en tot el territori nacional i no només
en la construcció, també en altres sectors amb una prolongada exposició
a altes temperatures, com pot ser: neteja viària, jardineria, gestió de
residus, seguretat, etc.
-Establir temps d'hidratació, descansos i torns. Han de passar de l'àmbit
de la recomanació a ser d'obligat compliment, per tant han de fer-se els
oportuns canvis legislatius perquè tinguin efecte.
-Intensificar la vigilància i control per part de les autoritats laborals sobre
el compliment real de les jornades especials a l'estiu.
-Establir, mitjançant la negociació col·lectiva, preceptes i llindars màxims
d’exposició, per regular l’activitat per damunt dels valors establerts.

