
ESTRÈS TÈRMIC PER CALOR EN TREBALLS A L’EXTERIOR 

SI NECESSITEU MÉS INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT, DIRIGIU-VOS ALS VOSTRES DELEGATS I 
DELEGADES DE PREVENCIÓ O A LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A LA VOSTRA EMPRESA.

CONSULTEU EL NOSTRE DÍPTIC TEMPERATURA. RISCOS I PRL

MESURES DE PREVENCIÓ I DE PROTECCIÓ

ORGANITZATIVES
Cal planificar la feina reduint l’exposició al risc:
hPreveure els dies que seran especialment calorosos.
hAdaptar horaris per evitar les hores de més calor.
hSituar les tasques de més intensitat física a les hores 

de menys calor.
hEstablir pauses i descansos, preferiblement a l’ombra.

COP DE CALOR
És l’efecte més greu que pot existir 
quan es perllonga l’exposició a 
temperatures molt elevades. 
Pot arribar a tenir conseqüències 
molt greus, com la mort, i requereix 
atenció mèdica immediata.
SÍMPTOMES:
h Augment de la temperatura 

corporal (pot superar els 40 °C).
h Mal de cap, nàusees o vòmits.
hPell envermellida, calenta i no 

suada.
hRespiració accelerada. 
hAlteracions de la consciència, 

confusió, irritabilitat, desmais o 
convulsions.

DAVANT D’AQUESTS SÍMPTOMES, 
TRASLLADEU LA PERSONA A 
UN LLOC MÉS FRESC, DONEU-
LI AIGUA, MULLEU-LA I AVISEU 
URGENTMENT ELS SERVEIS 
D’EMERGÈNCIES (112).

L’exposició continuada al sol 
pot produir altres problemes de 

salut a curt o a llarg termini, com 
ara afectacions a la pell (càncer, 

erupcions, etc.) o problemes oculars, 
com ara cataractes. 
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DOTAR ELS EQUIPS DE MITJANS I D’EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
L’empresa ha de facilitar espais per a la higiene personal, 
zones a l’ombra o refrigerades per poder descansar, gorres 
i roba transpirable, ulleres de sol, cremes de protecció per 
a la pell, aigua potable i fresca, etc.

 

PERSONES TREBALLADORES ESPECIALMENT SENSIBLES
Cal tenir una cura especial amb la protecció 
d’aquelles persones que puguin ser especialment 
sensibles a l’exposició a temperatures elevades 
(problemes cardiovasculars, respiratoris, diabetis, etc.). 
La vigilància de la salut i l’adaptació del lloc de treball 
són fonamentals en aquest sentit.

EMERGÈNCIES I PRIMERS AUXILIS 

Cal evitar el treball en solitari en la mesura que sigui 
possible, sobretot a les hores més caloroses.
Al pla d’emergències s’han d’incloure les mesures i els 
primers auxilis.

INFORMACIÓ I FORMACIÓ
L’empresa ha d’informar i formar les persones 
treballadores sobre els riscos i els seus efectes, el 
reconeixement dels primers símptomes i l’aplicació 
dels primers auxilis. 

AVALUACIÓ DE RISCOS, PLANIFICACIÓ I PROTOCOL

L’empresa ha d’incloure en l’avaluació de riscos 
l’exposició a temperatures elevades, planificar les 
mesures preventives i de protecció, i elaborar un 
protocol que les incorpori totes.

INTEGRAR LES MESURES CONTRA LA COVID-19
Cal valorar les conseqüències que poden tenir les 
mesures implantades davant la COVID-19 sobre 
l’exposició a riscos per temperatures excessives, 
ja que poden augmentar el risc. Per exemple, l’ús 
continuat de mascareta o d’altres EPI o la utilització 
de gel hidroalcohòlic (els dermatòlegs no recomanen 
aplicar-ne en cas d’exposició al sol). 

amb el suport de:

https://www.ccoo.cat/noticies/salut-laboral/fulls-sindicals/diptic-temperatura-riscos-i-prl/

