Qüestionari sindical d’investigació d’accidents i incidents de treball

Delegat/ada de prevenció: ___________________________
Empresa: ___________________________
Centre de treball: ___________________________
Data: ___________________________

1. Dades del treballador o treballadora accidentat

Nom i cognoms: ___________________________
Edat: ___________________________ 
Sexe: ___________________________
Antiguitat a l’empresa: ___________________________
Antiguitat al lloc de treball: ___________________________
Lloc de treball/ocupació: ___________________________
Secció: ___________________________
Tipus de contracte: ___________________________

2. Dades de l’empresa

Nom: ___________________________
Domicili: _____________________ Localitat: __________________
Activitat principal: ___________________________
Branca: ___________________________

Plantilla: ____  (nombre total)
	
Eventuals: ____ 		Fixos: ____
Homes: ____  		Dones: ____

3. Dades de l’accident

Data: _____________ Hora del dia: ____ Hora de treball: ____

Lloc de l’accident (encercleu l’opció que correspongui):

	al centre de treball habitual

desplaçament dins la jornada laboral
anant o tornant de la feina
en un altre centre o lloc de treball (nom i adreça): __________________

La persona accidentada estava realitzant la seva tasca habitual: 
Sí ___ No___

Descripció de l’accident i les seves causes (tal com consta en el comunicat d’accident):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Dades assistencials

Descripció de la lesió: ___________________________
Part del cos lesionada: ___________________________
Grau de la lesió (encercleu l’opció que correspongui):

	lleu

greu
molt greu
mort

Tipus d’assistència (encercleu l’opció que correspongui):

	ambulatòria

hospitalària

Si alguna de les dades que figuren en el comunicat no es consideren correctes segons l’opinió dels treballadors i treballadores, especifiqueu-ho:

______________________________________________________________________________________________________________

5. Investigació sindical de l’accident de treball

5.1. Condicions i ambient de treball en què s’ha produït l’accident

Factors de risc al lloc de treball (encercleu l’opció que correspongui):

temperatura
humitat
ventilació
il·luminació
soroll
vibracions
fums
gasos
vapors
pols
fatiga física o mental 
manipulació de càrregues
postures forçades o incòmodes 
moviments repetitius
horaris o torns insatisfactoris
ritme de treball elevat
treball monòton o rutinari 
relacions conflictives
estrès

Les condicions ambientals en el moment de l’accident eren les habituals? (en cas de resposta negativa explicar per què):

Sí ___ No___

________________________________________________________________________________________________________________________________

Quins dels factors o condicions assenyalats pot considerar-se que han influït en l’accident? _______________________________________________

5.2. Moment de l’accident

Quantes hores havia treballat la persona accidentada? ______
Estava realitzant hores extraordinàries? Sí ___ No___
Estava treballant en torn de nit? Sí ___ No___
Estava recuperant temps? (si la resposta és sí, encercleu l’opció que correspongui)

Sí ___ No___

	per aturada tècnica

per augment de producció
per altres causes: __________________________________________


5.3. Tasca realitzada en el moment de l’accident

Era la seva tasca habitual? Sí ___ No___
(si la resposta és sí, contesteu les següents preguntes)

L’accident va ocórrer durant operacions previstes en la tasca
habitual? Sí ___ No___
L’accident va ocórrer per intervenció d’una causa estranya
a la tasca desenvolupada habitualment? Sí ___ No___

(si la resposta és no, contesteu les següents preguntes)

L’accident va ocórrer com a conseqüència d’un canvi de
tasca? Sí ___ No___
La persona accidentada tenia experiència en la nova tasca? Sí ___ No___
Havia rebut instruccions adequades? Sí ___ No___

5.4. Estat de les instal·lacions, màquines, eines, etc.

Es realitzen operacions periòdiques de manteniment? Sí ___ No___
Si la resposta és sí, quan es va realitzar l’últim control? ___________________
Algunes de les instal·lacions, màquines o eines constitueixen una innovació tècnica recent? Sí ___ No___
Representaven una novetat per a la persona accidentada? Sí ___ No___
Hi ha hagut alguna deficiència tècnica de funcionament? Sí ___ No___
Si la resposta és sí, havia estat avisat el treballador/a? Sí ___ No___
Les instal·lacions, màquines o eines implicades en l’accident estaven dotades de sistemes de seguretat? Sí ___ No___
Si la resposta és sí, l’esmentada protecció era suficient? Sí ___ No___
L’accident ha ocorregut per supressió d’algun dels sistemes de seguretat? Sí ___ No___
Si la resposta és sí, havia estat avisat el treballador/a? Sí ___ No___

5.5. Mitjans de protecció personal

La persona accidentada tenia a la seva disposició mitjans de protecció
personal? Sí ___ No___
Aquests mitjans de protecció personal estaven en bon estat? Sí ___ No___
La persona accidentada havia rebut instruccions per utilitzar-los correctament? Sí ___ No___
La persona accidentada utilitzava els mitjans de protecció personal a la seva disposició en el moment de l’accident? Sí ___ No___
Aquests mitjans de protecció es consideren tolerables per a tota la jornada laboral? Sí ___ No___

5.6. Aspectes de prevenció

L’accident podia haver-se evitat? Sí ___ No___
Com? _______________________________________________________
La persona accidentada havia patit amb anterioritat un altre accident (amb lesions) o incident (sense lesions)? Sí ___ No___

Descripció:
________________________________________________________________________________________________________________________________

S’havien produït accidents o incidents en el mateix lloc de treball en
els últims 12 mesos? Sí ___ No___
Quants? ________
Persones accidentades (nom i cognoms i data de l’accident): ______________________________________________________________________________________________________________________________

L’accident ocorregut havia estat previst pels treballadors o treballadores? Sí ___ No___
(si la resposta és sí, contesteu les següents preguntes)

	Havia estat posat en coneixement de l’empresa? Sí ___ No___

Havia estat denunciat a la Inspecció de Treball? Sí ___ No___

L’accident ha estat investigat? Sí ___ No___ (si la resposta és sí, encercleu l’opció que correspongui)

	Inspecció de Treball

Gabinet de Seguretat i Higiene de la comunitat autònoma
	tècnics i tècniques de seguretat de l’empresa

servei de prevenció/mútua
comitè de seguretat i salut
comitè d’empresa
altres: __________________________________________

Algun dels factors que han provocat aquest accident havia produït abans altres accidents o incidents? Sí ___ No___
Quins? _________________________________________________________

Observacions:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


