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UBS A SPA (UBS A SPA ( EnfermeriaEnfermeria i medicina del i medicina del treballtreball ))

• Planificació de VS.
• Realització de RRMM periòdics.
• Realització de RRMM Inicials, canvi lloc treball o de retorn. 

Seguiment de sensibles.
• Valoració adeqüació calçat de seguretat.
• Informe sobre Informe sobre Informe sobre Informe sobre llocsllocsllocsllocs compatibles compatibles compatibles compatibles ambambambamb estatestatestatestat dddd’’’’embarembarembarembarààààssss o o o o 

lactancia natural.lactancia natural.lactancia natural.lactancia natural.
• Campanyes de vacunació.
• Formació VS (Primers auxilis, mobilització de malalts, Risc

biològic…).
• Memoria VS, informe epidemiològic.



IntroducciIntroduccióó
•• EmbarEmbarààss i lactancia no i lactancia no ssóónn una una malaltiamalaltia, sino un , sino un aspecteaspecte de la vida de la vida 

cotidiana.cotidiana.

•• AlgunsAlguns delsdels riscsriscs que que existeixenexisteixen en el en el lloclloc de de treballtreball poden afectar poden afectar 
a la a la salutsalut i i seguretatseguretat de les dones de les dones embarassadesembarassades o que han o que han donatdonat a a 
llumllum recentmentrecentment..

•• CondicionsCondicions que que podrienpodrien donardonar--se se comcom acceptablesacceptables en en situacionssituacions
normalsnormals deixendeixen de serde ser--hoho durantdurant ll’’embarembarààss o o lactlactàànciancia..

•• LL’’embarembarààss comporta comporta gransgrans canviscanvis fisiològicsfisiològics i i psicològicspsicològics..

•• La La protecciproteccióó dd’’aquestaaquesta situacisituacióó estestàà contemplada i legislada.contemplada i legislada.

•• Es Es tractatracta de de protegirprotegir la la maternitatmaternitat i la i la lactlactàànciancia, , peròperò no de no de 
discriminar a la dona del discriminar a la dona del mmóónn laboral.laboral.



GESTIO DE LA PREVENCIO DE RISCOSGESTIO DE LA PREVENCIO DE RISCOS

• Identificar i Eliminar els riscos.
• Avaluar els riscos que no s'han pogut eliminar.
• Prevenir, Protegir, Modificar les condicions del lloc de 

treball.
• Canviar de tasques o de lloc de treball.
• Prestació per risc embaràs i lactància natural.



INTERRELACIINTERRELACIÓÓ PT I VSPT I VS

Evitables

Avaluació de riscos

Mesures preventives

Risc a evaluar

Vigilància Colectiva

Tractament col·lectiu info

Vigilància individual

RRMM

Millorar mesures

Reevaluar

Nous riscos

Identificació de riscos

VS



EVALUACIEVALUACIÓÓ DE RISCOS EMBARADE RISCOS EMBARAÇÇ/LACTANCIA (I)/LACTANCIA (I)

•• ÉÉs una obligacis una obligacióó de l'empresari.de l'empresari.

•• Buscar Buscar sistematicamentsistematicament tots aspectes de ltots aspectes de l’’activitat professional activitat professional 
per determinar les causes provables de lesions o danys i establiper determinar les causes provables de lesions o danys i establir la r la 
forma de controlarforma de controlar--los per evitar/los per evitar/redureduïïrr els riscos.els riscos.

•• Ha de contemplar especHa de contemplar especííficament els riscos i mesures preventives ficament els riscos i mesures preventives 
per les treballadores embarassades, part recent i lactper les treballadores embarassades, part recent i lactàància natural.ncia natural.

•• IdentificaciIdentificacióó dels perills.dels perills.

•• Decidir qui pot resultar perjudicat i de quina manera.Decidir qui pot resultar perjudicat i de quina manera.

•• Evitar els riscos.Evitar els riscos.

•• Avaluar els riscos periòdicament.Avaluar els riscos periòdicament.

•• Informar les treballadores sobre els riscos.Informar les treballadores sobre els riscos.



EVALUACIEVALUACIÓÓ DE RISCOS EMBARADE RISCOS EMBARAÇÇ/LACTANCIA (II)/LACTANCIA (II)

•• Formar les treballadores.Formar les treballadores.

•• Confidencialitat relativa a l'estat de la treballadora.Confidencialitat relativa a l'estat de la treballadora.

•• Tenir en consideraciTenir en consideracióó els consells mels consells mèèdics i les preocupacions de cada dics i les preocupacions de cada 
treballadora.treballadora.

•• Els lEls líímits d'exposicimits d'exposicióó professional per substprofessional per substààncies quncies quíímiques. S'ha miques. S'ha 
d'informar les dones que treballen amb substd'informar les dones que treballen amb substààncies perilloses sobre ncies perilloses sobre 
els riscos els riscos adicionalsadicionals que aquests comporten per al fetus o el lactant. que aquests comporten per al fetus o el lactant. 
(Durant un per(Durant un perííode de 30ode de 30--45 dies 45 dies éés possible que la treballadora s possible que la treballadora 
desconeixidesconeixi que estque estàà embarassada i no pugui posarembarassada i no pugui posar--ho en ho en 
coneixement).coneixement).



NORMATIVES PROTECCIO EMBARANORMATIVES PROTECCIO EMBARAÇÇ/LACTANCIA/LACTANCIA

•• Llei 31/1995, de 8 de novembre. Llei PrevenciLlei 31/1995, de 8 de novembre. Llei Prevencióó Riscos Laborals. Riscos Laborals. 
Article 26.(Article 26.(ProtecciProteccióó a la gestanta la gestant).).

•• Llei 39/1999, de 5 de novembre. Llei ConciliaciLlei 39/1999, de 5 de novembre. Llei Conciliacióó vida familiar i laboral vida familiar i laboral 
de les persones treballadores. Modifica l'article 26 de la LPRL de les persones treballadores. Modifica l'article 26 de la LPRL i i 
parcialment la Llei General de la Seguretat Social (parcialment la Llei General de la Seguretat Social (PrestaciPrestacióó
econòmica per risc durant l'embareconòmica per risc durant l'embarààss))

•• Llei OrgLlei Orgàànica 3/2007, de 22 de marnica 3/2007, de 22 de marçç. Llei per a la igualtat efectiva . Llei per a la igualtat efectiva 
entre les dones i els homes. (modifica la contingentre les dones i els homes. (modifica la contingèència determinant del ncia determinant del 
subsidi del Risc durant l'embarsubsidi del Risc durant l'embarààs i crea una nova prestacis i crea una nova prestacióó sobre el sobre el 
subsidi de risc durant la subsidi de risc durant la lactlactàància naturalncia natural))

•• RD 39/1997, de 17 de gener. Reglament i els serveis de prevenciRD 39/1997, de 17 de gener. Reglament i els serveis de prevencióó. . 
(treballadors especialment sensibles a un risc determinat Articl(treballadors especialment sensibles a un risc determinat Article 4. e 4. 
AvaluaciAvaluacióó de riscos. Punt 1b) i 2c). Article 37. Funcions de nivell de riscos. Punt 1b) i 2c). Article 37. Funcions de nivell 
superior. Punt 3g) (el superior. Punt 3g) (el personal sanitari estudiarpersonal sanitari estudiaràà i valorari valoraràà, , els els 
riscos driscos d’’embarembarààss / part recent, menors i especialment sensibles)./ part recent, menors i especialment sensibles).



INFORME COMISIINFORME COMISIÓÓ COMUNITATS EUROPEESCOMUNITATS EUROPEES

•• ComunicaciComunicacióó de la Comisside la Comissióó de les Comunitats europees, datat a de les Comunitats europees, datat a 
BrusselBrussel ·· les a lles a l’’any 2000, sobre les any 2000, sobre les directrius per a l'avaluacidirectrius per a l'avaluacióó dels dels 
agents quagents quíímics, fmics, fíísics i biològicssics i biològics, aix, aixíí com els procediments com els procediments 
industrials considerats com perillosos per a la salut o la segurindustrials considerats com perillosos per a la salut o la seguretat de etat de 
la treballadora la treballadora embarassadaembarassada, que hagi donat a llum o en per, que hagi donat a llum o en perííode de ode de 
lactlactàància (Directiva 92/85/CEE del Consell), ncia (Directiva 92/85/CEE del Consell), els annexos I i II els annexos I i II 
d'aquesta directiva han estat inclosos com annexos VII i VIIId'aquesta directiva han estat inclosos com annexos VII i VIII del del 
Reglament dels Serveis de prevenciReglament dels Serveis de prevencióó RD 39/1997, de 17 de gener.RD 39/1997, de 17 de gener.

•• RD 298/2009, de 6 de marRD 298/2009, de 6 de marçç, modifica el RD 39/1997, de 17 de , modifica el RD 39/1997, de 17 de 
gener. Introdueix els annexos VII i gener. Introdueix els annexos VII i VIIIVIII..



ANNEX VII: ANNEX VII: LlistaLlista no exhaustiva no exhaustiva 
dd’’agentsagents, , procedimentsprocediments i i condicionscondicions
de de treballtreball que poden influir que poden influir 
negativamentnegativament a a salutsalut de de 
treballadorestreballadores embarassadesembarassades o o 
perperííodeode de de lactlactàànciancia..

ANNEX VIII: ANNEX VIII: LlistaLlista no exhaustiva no exhaustiva dd’’agentsagents i i condicionscondicions de de treballtreball elsels qualsquals
no no hihi potpot haverhaver riscrisc dd’’exposiciexposici óó perper partpart de de treballadorstreballadors embarassadesembarassades
o o perperííodeode de de lactlactàànciancia..

PERPERÍÍODE EMBARODE EMBAR ÀÀS I  LACTS I  LACT ÀÀNCIANCIA PERPERÍÍODE EMBARODE EMBAR ÀÀSS PERPERÍÍODE LACTODE LACT ÀÀNCIANCIA

AGENTSAGENTS ffíísicssics : (: (lesiolesio fetal o fetal o desprdespr placenta)placenta)

1.1. XocsXocs, , vibracionsvibracions o o movimentsmoviments..

2.2. MMC MMC pesadespesades ambamb riscrisc dorsodorso--lumbar.lumbar.

3.3. SorollSoroll..

4.4. RNI.RNI.

5.5. Fred i calor Fred i calor extremextrem..

6.6. MovimentsMoviments, , posturespostures, , despladesplaççamentsaments
perper interior i exterior centre interior i exterior centre treballtreball..

7.7. Fatiga mental i fFatiga mental i fíísica.sica.

AGENTSAGENTS ffíísicssics ::
1.1. RI.RI.
2.2. AtmosferesAtmosferes ambamb PressiPressi óó alta.alta.

((SubmarinismeSubmarinisme).).

AGENTSAGENTS biològicsbiològics ::
1.1. GrupsGrups de de riscrisc 2, 3 i 4 2, 3 i 4 sempresempre que no que no 

figurinfigurin a a annexannex VIII.VIII.

AGENTSAGENTS biològicsbiològics ::
1.1. ToxoplasmaToxoplasma ..
2.2. Virus Virus RubeolaRubeola ..
(excepte si (excepte si estanestan benben protegidesprotegides perper el el seuseu

estatestat dd’’inmunitzaciinmunitzacióó))

AGENTSAGENTS ququ íímicsmics
1.1. R40, R45, R46, R49, R68, R62, R63.R40, R45, R46, R49, R68, R62, R63.

2.2. MercuriMercuri i i derivatsderivats..

3.3. MedicamentsMedicaments antimitòticsantimitòtics..

4.4. CO.CO.

5.5. AgAg Q Q perillososperillosos de de penetraciopenetracio cutcut..

AGENTSAGENTS ququ íímicsmics
1.1. R60 i R61.R60 i R61.
2.2. Substancies Substancies cancercancer íígenesgenes i i 

mutagenesmutagenes perper les que no les que no hihi ha ha 
valorsvalors limitlimit exposiciexposici óó..

3.3. PLOM i PLOM i derivatsderivats ..

AGENTSAGENTS ququíímicsmics

1.1. R64R64..

2.2. Substancies Substancies cancercanceríígenesgenes i i 
mutagenesmutagenes perper les que no les que no hihi ha ha valorsvalors
limitlimit exposiciexposicióó..

3.3. PLOM i PLOM i derivatsderivats..

PROCEDIMENTSPROCEDIMENTS
1.1. FabricaciFabricacióó AuraminaAuramina..

2.2. HidrocarbursHidrocarburs aromaticsaromatics policpolicííclicsclics..

3.3. PolsPols, , fumsfums i i afinatsafinats de Nde Nííquel.quel.

4.4. OH OH IsopropIsopropííliclic..

CONDICIONS DE TREBALLCONDICIONS DE TREBALL

TreballsTreballs en en mineriamineria ..

ANNEXES VII i VIII del RD 298/2009 de 6 Març que modifica el RD 39/1997 de 17 Gener

g1



Diapositiva 10

g1 Grup 1:Poc prob que causi malaltia a EH.
Grup 2: Pot causar malaltia EH  i pot suposar perill per treballadors, poc probable que es propagui a col.lectivitat i existeix prlx o tto eficaços-
Grup 3: Pot causar malaltia greu i suposa perill per els treballadors; existeix risc de propagar-se pero existeix Prx i tto eficaç.
Grup 4: Causa malaltia greu EH i suposa greu perill per treballadors, moltes probab que es propagui i no existeix prx o tto.
gor5001; 14/02/2013



GUIES GUIES DD’’AJUDAAJUDA valoracivaloracióó riscrisc laboral de dones laboral de dones 
gestantsgestants o o PerPerííodeode de de lactlactàànciancia

•• OrientacionsOrientacions perper a la a la valoracivaloracióó del del riscrisc laboral i la laboral i la incapacitatincapacitat temporal temporal 
durantdurant l'embarl'embarààss ". ". SocietatSocietat EspanyolaEspanyola de de GinecologiaGinecologia i i ObstetrObstetrííciacia. . 
((SEGOSEGO).).

•• ""OrientacionsOrientacions perper a la a la valoracivaloracióó el el riscrisc laboral laboral durantdurant la la lactlactàànciancia natural natural 
". ". AssociaciAssociacióó EspanyolaEspanyola de de PediatriaPediatria ((AEPAEP). ). InstitutInstitut Nacional de la Nacional de la 
SeguretatSeguretat Social (INS).Social (INS).

•• ""GuiaGuia sindical sindical perper a la a la prevenciprevencióó de riscos de riscos durantdurant ll’’embarembarààss i i lactlactàànciancia
"(ISTAS"(ISTAS--CCOO).CCOO).

•• ""GuiaGuia clclíínicanica--laboral laboral perper a la a la prevenciprevencióó de riscos de riscos durantdurant ll’’embarembarààss, , partpart
recentrecent i i lactlactàànciancia en en l'l'ààmbitmbit sanitarisanitari ".Grup ".Grup SanitariSanitari de de l'Associacil'Associacióó
EspanyolaEspanyola d'Especialistesd'Especialistes enen
Medicina del Medicina del TreballTreball ((AEEMTAEEMT).).



GUIES GUIES DD’’AJUDAAJUDA (II)(II)

•• Guia de ValoraciGuia de Valoracióó de riscos laborals en l'embarde riscos laborals en l'embarààs i lacts i lactàància en les ncia en les 
treballadores de l'treballadores de l'ààmbit sanitari ". Associacimbit sanitari ". Associacióó Nacional de Medicina Nacional de Medicina 
del Treball en l'del Treball en l'ÀÀmbit Sanitari. (mbit Sanitari. (ANMTASANMTAS).).

•• "Guia M"Guia Mèèdica per a la Valoracidica per a la Valoracióó dels Riscos Professionals a efectes dels Riscos Professionals a efectes 
de la prestacide la prestacióó de Risc durant l'embarde Risc durant l'embarààs i risc en la lacts i risc en la lactàància ". ncia ". 
AssociaciAssociacióó de Mde Múútues d'Accidents de Treball. (tues d'Accidents de Treball. (AMATAMAT).).

•• "Riscos laborals per a la Funci"Riscos laborals per a la Funcióó reproductora humana".reproductora humana".
Societat Espanyola Medicina i Seguretat en el Treball. (Societat Espanyola Medicina i Seguretat en el Treball. (SEMSTSEMST))

•• "La protecci"La proteccióó de treballadores gestants exposades ade treballadores gestants exposades a
Radiacions Ionitzants ". Consell de Seguretat Nuclear. (Radiacions Ionitzants ". Consell de Seguretat Nuclear. (CSNCSN))



RISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVESRISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVES

•• FATIGA MENTAL I FFATIGA MENTAL I FÍÍSICA I TEMPS DE TREBALLSICA I TEMPS DE TREBALL

-- AdaptaciAdaptacióó temporal dels horaris i altres condicions de treball.temporal dels horaris i altres condicions de treball.
-- AdaptaciAdaptacióó periodicitat i freqperiodicitat i freqüèüència de les pauses de descans.ncia de les pauses de descans.
-- AdaptaciAdaptacióó de l'organitzacide l'organitzacióó dels torns i la durada dels mateixos.dels torns i la durada dels mateixos.
-- Evitar els torns quan sigui necessari.Evitar els torns quan sigui necessari.
-- Referent al treball nocturn hauria d'oferir a l'embarassada, parReferent al treball nocturn hauria d'oferir a l'embarassada, partt

recent o lactant, ocupar un torn de dia. recent o lactant, ocupar un torn de dia. No evidNo evidèència de risc perncia de risc per
la lactla lactàància però si incomoditatncia però si incomoditat..

•• POSTURES FORPOSTURES FORÇÇADESADES

-- Temps, volum i ritme de treball no ha de ser excessiu.Temps, volum i ritme de treball no ha de ser excessiu.
-- Les pròpies treballadores haurien de poder influir en l'organitzLes pròpies treballadores haurien de poder influir en l'organitzaciacióó

del treball.del treball.
-- Assegurar disponibilitat de seients en cas necessari.Assegurar disponibilitat de seients en cas necessari.
-- Realitzar pauses mRealitzar pauses méés llargues o ms llargues o méés freqs freqüüents.ents.
-- AdaptaciAdaptacióó de les parades o procediments.de les parades o procediments.



RISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVESRISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVES
•• MANIPULACIMANIPULACIÓÓ MANUAL DE CMANUAL DE CÀÀRREGUESRREGUES

-- Evitar la necessitat de manipulaciEvitar la necessitat de manipulacióó manual de cmanual de cààrregues.rregues.
-- Avaluar els riscos que comporten les activitats que no poden evAvaluar els riscos que comporten les activitats que no poden evitar.itar.
-- Adoptar mesures per tal de reduir al mAdoptar mesures per tal de reduir al míínim els riscos.nim els riscos.
-- El risc depEl risc depèèn de l'esforn de l'esforçç, del pes de la c, del pes de la cààrrega, manera drrega, manera d’’ aixecar i           aixecar i           
freqfreqüèüència. Major risc a mesura que l'embarncia. Major risc a mesura que l'embarààs evolucionas evoluciona..
-- No No evidevidèènciancia de de riscrisc perper a la a la lactlactàànciancia encara que poden manifestarencara que poden manifestar
certcert malestar malestar perper l'augmentl'augment mida mamesmida mames..

•• MOVIMENTS I POSTURESMOVIMENTS I POSTURES

-- Evitar riscos de lesiEvitar riscos de lesióó..
-- Evitar moviments i postures incòmodes especialment en espais reEvitar moviments i postures incòmodes especialment en espais reduduïïts.ts.
-- Evitar treball en alEvitar treball en alççades.ades.
-- Evitar la mobilitzaciEvitar la mobilitzacióó de cde cààrregues durant llargs perrregues durant llargs perííodes, o romandre      odes, o romandre      
dempeusdempeus o o assegudaasseguda sensesense fer fer periòdicamentperiòdicament exerciciexercici o o movimentmoviment perper
mantenirmantenir una bona una bona circulacicirculacióó..
-- No No evidevidèènciancia de de riscrisc perper a la a la lactlactàànciancia. Poden manifestar malestar. Poden manifestar malestar
segonssegons augmentaugment mida mamesmida mames..



•• TREBALL EN ALTREBALL EN ALÇÇADAADA

-- Garantir que les embarassades no treballaran a determinada alGarantir que les embarassades no treballaran a determinada alççada.ada.

•• TREBALL EN SOLITARITREBALL EN SOLITARI

-- Possibilitar comunicaciPossibilitar comunicacióó amb altres persones i supervisiamb altres persones i supervisióó per poder obtenir per poder obtenir 
ajuda en cas necessari.ajuda en cas necessari.
-- Els procediments d'emergEls procediments d'emergèència han de tenir en compte les    necessitats ncia han de tenir en compte les    necessitats 
de les treballadores embarassades.de les treballadores embarassades.

RISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVESRISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVES



RISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVESRISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVES

•• ACTIVITATS REALITZADES DRETES O ASSEGUDESACTIVITATS REALITZADES DRETES O ASSEGUDES

-- Assegurar disponibilitat de seients.Assegurar disponibilitat de seients.
-- No romandre dempeus o asseguda constantment. Alternar ambduesNo romandre dempeus o asseguda constantment. Alternar ambdues

postures.postures.
-- Pauses si això no Pauses si això no éés possible.s possible.

•• ABSABSÈÈNCIA DE ZONES DE DESCANS I ALTRESNCIA DE ZONES DE DESCANS I ALTRES
INSTAL INSTAL ·· LACIONS SIMILARSLACIONS SIMILARS

-- InstalInstal ·· lacionslacions que permetin a la gestant seure o tombar amb que permetin a la gestant seure o tombar amb 
intimitat a intervals adequats.intimitat a intervals adequats.
-- ProtecciProteccióó davant el tabaquisme passiu.davant el tabaquisme passiu.

•• PERILLS PER ALIMENTACIPERILLS PER ALIMENTACIÓÓ POC APROPIADAPOC APROPIADA

-- S'han d'establir pauses per descansar, menjar, beure, mantenirS'han d'establir pauses per descansar, menjar, beure, mantenir
una higiene adequada.una higiene adequada.

-- Aquestes necessitats canvien a mesura que evoluciona  l'embarAquestes necessitats canvien a mesura que evoluciona  l'embarààs.s.



RISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVESRISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVES

•• PERILLS PER INSTAL PERILLS PER INSTAL ·· LACIONS POC APROPIADESLACIONS POC APROPIADES

-- Necessitat d'accNecessitat d'accéés a una sala privada per alletar o extreure la llets a una sala privada per alletar o extreure la llet..
-- FrigorFrigoríífics per emmagatzemar la llet materna i de fics per emmagatzemar la llet materna i de instalinstal ·· lacionslacions per per 
rentar, esterilitzar i emmagatzemar els recipientsrentar, esterilitzar i emmagatzemar els recipients..
-- Temps lliure per a l'extracciTemps lliure per a l'extraccióó de llet o alletarde llet o alletar..

•• XOCS, VIBRACIONS O MOVIMENTSXOCS, VIBRACIONS O MOVIMENTS
-- No realitzar activitats que comportin un risc derivat de vibraciNo realitzar activitats que comportin un risc derivat de vibracions ons 
especialment a freqespecialment a freqüèüències baixes o de xocs, sacsejades a la part inferior ncies baixes o de xocs, sacsejades a la part inferior 
del cos.del cos.
--Les vibracions en general i les de cos sencer en particular, no Les vibracions en general i les de cos sencer en particular, no presenten presenten 
risc per a les treballadores lactantsrisc per a les treballadores lactants..

•• SOROLLSOROLL
-- No s'han d'exposar a nivells de soroll que sobrepassin els lNo s'han d'exposar a nivells de soroll que sobrepassin els líímits establerts mits establerts 
a les gestants de ma les gestants de méés de 22 setmanes.s de 22 setmanes.
-- No hi ha major risc en les treballadores lactants que en les no No hi ha major risc en les treballadores lactants que en les no lactantslactants..



RISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVESRISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVES

•• RADIACIONS IONITZANTSRADIACIONS IONITZANTS

-- No No s'has'ha d'exposard'exposar a a radiacionsradiacions ionitzantsionitzants..
-- Les mares en Les mares en perperííodeode de de lactlactàànciancia no han de no han de treballartreballar en les en les 
zoneszones de control de de control de radiaciradiacióó ionitzantionitzant. No . No exposarexposar--se al se al riscrisc
d'unad'una contaminacicontaminacióó radioactiva o radioactiva o deixardeixar d'alletard'alletar durantdurant un un 
""tempstemps d'esperad'espera" " segonssegons radionradionúúclidclid concretconcret..

•• RADIACIONS ELECTROMAGNETIQUES NO IONITZANTSRADIACIONS ELECTROMAGNETIQUES NO IONITZANTS

-- No pot excloure que pugui augmentar el risc per al fetus.No pot excloure que pugui augmentar el risc per al fetus.
-- S'aconsella reduir al mS'aconsella reduir al míínim l'exposicinim l'exposicióó mitjanmitjanççant mesures de ant mesures de 
salut i seguretat.salut i seguretat.
-- No s'ha demostrat efecte negatiu sobre la lactNo s'ha demostrat efecte negatiu sobre la lactàànciancia..



RISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVESRISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVES

•• FRED I CALOR EXTREMSFRED I CALOR EXTREMS

-- Les gestants no han d'exposar a calor ni fred excessius i prolonLes gestants no han d'exposar a calor ni fred excessius i prolongats en    gats en    
el lloc de treball. Ideal mantenir la temperatura de confort (17el lloc de treball. Ideal mantenir la temperatura de confort (17ºº C a C a 
2727ººC).C).
--En exposiciEn exposicióó a la calor extrema en mare lactant, hi ha risc de a la calor extrema en mare lactant, hi ha risc de 
deshidratacideshidratacióó que podria alterar la produccique podria alterar la produccióó de llet. Disposar de de llet. Disposar de 
begudes per correcta hidratacibegudes per correcta hidratacióó de la mare.de la mare.
-- En fred intens no hi ha referEn fred intens no hi ha referèències que indiquin un major risc per a la ncies que indiquin un major risc per a la 
mare lactant.mare lactant.

•• AGENTS BIOLÒGICS GRUPS 2, 3 i 4AGENTS BIOLÒGICS GRUPS 2, 3 i 4

--MesuresMesures d'higiened'higiene estestààndardndard..
-- PossibilitatPossibilitat d'ad'aïïllamentllament ffíísicsic..
-- EquipsEquips de de protecciproteccióó..
-- EstudiEstudi inmunitatinmunitat..
-- VacunacionsVacunacions quanquan hihi hagihagi vacunes eficaces i que no vacunes eficaces i que no afectinafectin ll’’embarembarààss..
-- No No exposiciexposicióó a a agentsagents que que provoquinprovoquin avortamentsavortaments o o lesionslesions ffíísiquessiques o o 
neurològiquesneurològiques en el en el fetusfetus..



RISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVESRISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVES

•• MEDICAMENTS ANTIMITOTICSMEDICAMENTS ANTIMITOTICS

-- No es coneixen valors lNo es coneixen valors líímit i l'exposicimit i l'exposicióó ss’’ha d'evitar o reduir.ha d'evitar o reduir.
-- Riscos importants per a la reproducciRiscos importants per a la reproduccióó. S'ha d'informar les . S'ha d'informar les 
treballadores. Una dona embarassada que prepari solucions per treballadores. Una dona embarassada que prepari solucions per 
medicaments medicaments antineoplantineoplààssicsssics ha de ser transferida a un altre lloc.ha de ser transferida a un altre lloc.
-- Els citostEls citostààtics s'excreten per la llet materna. Han d'evitartics s'excreten per la llet materna. Han d'evitar
exposiciexposicióó..

•• MONÒXID DE CARBONIMONÒXID DE CARBONI

-- Evitar l'exposiciEvitar l'exposicióó..
-- Modificar procediments o els equips.Modificar procediments o els equips.
-- Mesures de control tMesures de control tèècnic i prcnic i prààctiques adequades de treball i ctiques adequades de treball i EPIEPI..
-- Evitar fins i tot exposicions ocasionals de la gestant.Evitar fins i tot exposicions ocasionals de la gestant.
-- No s'ha demostrat que pugui arribar a la llet maternaNo s'ha demostrat que pugui arribar a la llet materna..



RISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVESRISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVES

•• PLOMPLOM

--Apartar la gestant de l'exposiciApartar la gestant de l'exposicióó al plom.al plom.
-- L'eliminaciL'eliminacióó del plom del plom éés molt lenta pel que les dones en edats molt lenta pel que les dones en edat
ffèèrtil han de ser informades sobre aquest fet.rtil han de ser informades sobre aquest fet.
-- Canvi de la treballadora embarassada o lactant a un altre lloc Canvi de la treballadora embarassada o lactant a un altre lloc de de 
treball sense exposicitreball sense exposicióó..



RISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVESRISCOS LABORALS I MESURES PREVENTIVES

•• DESPLADESPLAÇÇAMENTS DINS I FORA DE L' ESTABLIMENTAMENTS DINS I FORA DE L' ESTABLIMENT

-- MinimitzarMinimitzar al al mmààximxim..

•• TREBALLS AMB PVDTREBALLS AMB PVD

-- No cal que les embarassades interrompin el seu treball en PVD peNo cal que les embarassades interrompin el seu treball en PVD per la r la 
manca d'evidmanca d'evidèència de risc per part de les radiacions emeses.ncia de risc per part de les radiacions emeses.
-- Pauses per evitar sobrecPauses per evitar sobrecààrregues musculars o fatiga visual.rregues musculars o fatiga visual.

•• EQUIPS DE TREBALL I EQUIPS DE PROTECCIEQUIPS DE TREBALL I EQUIPS DE PROTECCIÓÓ INDIVIDUALINDIVIDUAL

-- AdaptaciAdaptacióó o o substitucisubstitucióó perper equipsequips alternatiusalternatius adeqadeqüüatsats..
-- No No autoritzarautoritzar la la feinafeina si no si no hihi ha ha condicionscondicions de de seguretatseguretat..



PRESTACIPRESTACIÓÓ RISC EMBARRISC EMBARÀÀS I LACTS I LACTÀÀNCIA NATURALNCIA NATURAL

Article 26 Article 26 LPRLLPRL::

1. 1. -- Prendre les mesures per evitar l'exposiciPrendre les mesures per evitar l'exposicióó al risc, a traval risc, a travéés de s de 
ll’’adopciadopcióó de les condicions o el temps de treball de la treballadora afecde les condicions o el temps de treball de la treballadora afectadatada..

2. 2. -- Quan aquesta adaptaciQuan aquesta adaptacióó no sigui possible o tot i això, el risc pugui seguirno sigui possible o tot i això, el risc pugui seguir
influintinfluint negativamentnegativament, , canvicanvi de de lloclloc de de treballtreball o o funcifuncióó diferentdiferent i compatible i compatible 
ambamb el el seuseu estatestat..

3. 3. -- Si no Si no éés factible, podrs factible, podràà éésser destinada a un lloc no corresponent al seusser destinada a un lloc no corresponent al seu
grup o grup o categoriacategoria equivalentequivalent, si , si bbéé conservarconservaràà el el dretdret al al conjuntconjunt de de 
retribucionsretribucions del del seuseu lloclloc d'origend'origen..

4. 4. -- Si aquest canvi de lloc no Si aquest canvi de lloc no éés ts tèècnicament o objectivament possible, o no cnicament o objectivament possible, o no 
puguipugui raonablementraonablement exigirexigir--se se perper motiusmotius justificatsjustificats, , podrpodràà passarpassar la la 
treballadoratreballadora a a situacisituacióó de de suspensisuspensióó del del contractecontracte perper riscrisc durantdurant
l'embarl'embarààss que que preveupreveu l'articlel'article 45.1.d de 45.1.d de l'Estatutl'Estatut delsTreballadorsdelsTreballadors..



Subsidi-AlgoritmeEmbaràs

Embaràs de risc?

No Si

SiNS No

Risc per embaràs ?NoNS

Si

Mesures preventives?SiNS

No

Canvi lloc TSiNS No

SUBSIDI



SOLICITUD SUBSIDI SOLICITUD SUBSIDI 

•• S'inicia a instS'inicia a instàància de la ncia de la treballadoratreballadora..

•• Informe del Informe del facultatiu del servei pfacultatiu del servei púúblic de salutblic de salut. (Ginecòleg/Pediatra).. (Ginecòleg/Pediatra).

•• Certificat dCertificat d’’empresa sobre lempresa sobre l’’activitat desenvolupada per la treballadora i condicions activitat desenvolupada per la treballadora i condicions 
de treballde treball.. SS’’indica el lloc de treball ocupat per la treballadora, una descriindica el lloc de treball ocupat per la treballadora, una descripcipcióó de les de les 
tasques que realitza, si el lloc de treball presenta risc o no, tasques que realitza, si el lloc de treball presenta risc o no, si ssi s’’ha pogut modificar ha pogut modificar 
condicions  i si hi ha altre lloc de treball compatible que pugucondicions  i si hi ha altre lloc de treball compatible que pugui ser ocupat per la i ser ocupat per la 
treballadora.treballadora.

•• Informe emInforme emèès pel Servei de prevencis pel Servei de prevencióó que disposi lque disposi l’’empresa (propi o empresa (propi o al.lial.lièè) sobre ) sobre 
llocs de treball compatibles amb lllocs de treball compatibles amb l’’embarembarààs o lacts o lactàància natural.ncia natural. BasantBasant--se en lse en l’’avaluaciavaluacióó
de riscos de lde riscos de l’’empresa, sempresa, s’’indica els riscos que presenta la treballadora, si sindica els riscos que presenta la treballadora, si sóón o no n o no 
compatibles amb estat dcompatibles amb estat d’’embarembarààs o lacts o lactàància natural, i quins altres llocs de treball de ncia natural, i quins altres llocs de treball de 
ll’’empresa serien compatibles per empresa serien compatibles per éésser ocupats per la treballadora.sser ocupats per la treballadora.

•• Si no ha estat possible el canvi de lloc de treball, l'empresa dSi no ha estat possible el canvi de lloc de treball, l'empresa declarareclararàà
a la treballadora afectada en situacia la treballadora afectada en situacióó de de suspensisuspensióó del contractedel contracte per risc durant per risc durant 
l'embarl'embarààs.s.

. . La prestaciLa prestacióó econòmica per risc durant l'embareconòmica per risc durant l'embarààs consisteix en uns consisteix en un
subsidi equivalent al subsidi equivalent al 100 per 100100 per 100 de la base reguladora corresponent.de la base reguladora corresponent.



INTERRUPCIINTERRUPCIÓÓ ACTIVITAT LABORAL RECOMANADAACTIVITAT LABORAL RECOMANADA

•• AGENTS FAGENTS FÍÍSICSSICS

SorollSoroll: : ExposiciExposicióó (> 80 (> 80 LaeqLaeq dbdb) :                                        20) :                                        20--22s22s

VibracionsVibracions:                                                               :                                                               IniciInici

TTªª extremes:extremes:
Fred < 0Fred < 0ºº:                                                               :                                                               IniciInici
Calor > 36Calor > 36ªª:                                                               :                                                               IniciInici

RadiacionsRadiacions IonitzantsIonitzants:                                                         :                                                         IniciInici

RadiacionsRadiacions NO NO IonitzantsIonitzants:                                                  Valorar:                                                  Valorar



INTERRUPCIINTERRUPCIÓÓ ACTIVITAT LABORAL RECOMANADAACTIVITAT LABORAL RECOMANADA

•• AGENTS QUAGENTS QUÍÍMICSMICS

-- ToxicsToxics reproduccireproduccióó:: IniciInici
-- CarcinogCarcinogèènicsnics:: IniciInici
-- MutagenicsMutagenics:: IniciInici
-- FarmacsFarmacs antimitòticsantimitòtics:: IniciInici
-- PesticidesPesticides:: IniciInici

•• AGENTS BIOLÒGICSAGENTS BIOLÒGICS

--AB AB grupsgrups 2,3,4 excepte T, CV, R, V, P: Si 2,3,4 excepte T, CV, R, V, P: Si riscrisc no    no    IniciInici
controlable controlable ambamb mesures  mesures  preventivespreventives::

--ToxoplasmaToxoplasma, , CitomegalovCitomegalov, , RubeolaRubeola, Varicela i , Varicela i ParvovirusParvovirus: Valorar en : Valorar en 
funcifuncióó de la de la inmunitzaciinmunitzacióó a trava travéés s dd’’unauna analanalíítica de tica de sangsang..



INTERRUPCIINTERRUPCIÓÓ ACTIVITAT LABORAL RECOMANADAACTIVITAT LABORAL RECOMANADA

•• CCÀÀRREGA FRREGA FÍÍSICASICA
-- ManipulaciManipulacióó repetida, empenta o repetida, empenta o arrossegamentarrossegament

de de mmééss de 10Kg de 10Kg mmééss de 10 de 10 copscops//diadia:                                24 :                                24 setmanessetmanes..
-- BipedestaciBipedestacióó mantingudamantinguda >4h/ jornada:                           24 >4h/ jornada:                           24 setmanessetmanes
-- BipedestaciBipedestacióó intermitentintermitent >30min/h:                                32 >30min/h:                                32 setmanessetmanes
-- FlexiFlexióó repetida de repetida de tronctronc//cuclillescuclilles >50% jornada:            20 >50% jornada:            20 setmanessetmanes
-- Pujar/Pujar/baixarbaixar escales > 4 escales > 4 copscops//torntorn:                                28 :                                28 setmanessetmanes
-- Pujar/Pujar/baixarbaixar escales de escales de mmàà:                                            20 :                                            20 setmanessetmanes

•• CONDICIONS DE TREBALLCONDICIONS DE TREBALL
-- TreballTreball tornstorns//nocturnitatnocturnitat: (: (canvicanvi de de torntorn)                        )                        IniciInici
-- TreballsTreballs en en solitarisolitari (evitable).(evitable).
-- TreballsTreballs en en alalççadesades: (: (garantitzargarantitzar que no que no treballitreballi)             )             IniciInici
-- AtmosferesAtmosferes PrPr. elevada:(. elevada:(garantitzargarantitzar que no que no treballitreballi)       )       IniciInici
-- MineriaMineria//subterranissubterranis: (: (garantitzargarantitzar que no que no treballitreballi)           )           IniciInici
-- Personal de Personal de volvol:                                                               :                                                               IniciInici



CConclusionsonclusions

•• LL’’embarembarààss no no ééss una una malaltiamalaltia encara que crea nova encara que crea nova situacisituacióó que poden que poden 
convertir la dona convertir la dona embarassadaembarassada en sensible en sensible perper determinatsdeterminats riscos, riscos, 
perper ella ella mateixamateixa o o fetusfetus..

•• La La protecciproteccióó dd’’aquestaaquesta situacisituacióó estestàà totalmenttotalment contemplada i contemplada i 
legislada. legislada. MitjanMitjanççantant ll’’avaluaciavaluacióó de riscos de riscos hemhem de de conconèèixerixer elsels riscos riscos 
que poden afectar a la que poden afectar a la gestantgestant i les i les sevesseves mesures mesures preventivespreventives. VS . VS 
haurhauràà de de tenirtenir presentpresent la especial la especial sensibilitatsensibilitat temporal que temporal que puguipugui
tenirtenir la la gestantgestant..

•• Hem de Hem de tenirtenir presentpresent que unes que unes condicionscondicions que poden considerarque poden considerar--se se 
acceptablesacceptables en en situacionssituacions normalsnormals poden poden deixardeixar de serde ser--hoho durantdurant
ll’’embarembarààss..

•• ReferentReferent al al riscrisc ququíímicmic, , hemhem de remarcar que de remarcar que elsels llíímitsmits dd’’exposiciexposicióó
professionalprofessional es es fixenfixen perper a un a un treballadortreballador adultadult en el en el seuseu entornentorn de de 
treballtreball, , perper el que el que ss’’haha dd’’informarinformar a totes les dones que a totes les dones que treballintreballin ambamb
substsubstàànciesncies perillosesperilloses sobre sobre elsels riscos riscos adicionalsadicionals que que aquestesaquestes
comporten comporten perper al al fetusfetus o o lactantlactant i mesures a adoptar.i mesures a adoptar.



ConclusionsConclusions IIII

•• La La confidencialitatconfidencialitat relativa a relativa a ll’’estatestat de de gestacigestacióó dd’’unauna treballadoratreballadora
significa que no significa que no podempodem posar en posar en coneixementconeixement que la que la treballadoratreballadora estestàà
embaraembaraççadaada, i , i ééss aquestaaquesta la que ha de comunicarla que ha de comunicar--hoho a a ll’’empresaempresa perper
emprendreemprendre les mesures les mesures preventivespreventives adientsadients o o perper tramitar el tramitar el subsidisubsidi
si es donen les si es donen les consideracionsconsideracions necessnecessààriesries..

•• ComCom a a guiaguia perper conconèèixerixer elsels riscos de la riscos de la treballadoratreballadora embarassadaembarassada i i 
les mesures a adoptar en el les mesures a adoptar en el lloclloc de de treballtreball, , condicionscondicions de de treballtreball, , 
mesures mesures preventivespreventives, , limitacionslimitacions o o canvicanvi de de lloclloc, , ééss de gran de gran utilitatutilitat
ll’’InformeInforme de de ComissiComissióó de les de les comunitatscomunitats europeeseuropees de 05/10/2000 de 05/10/2000 
COM, sobre les COM, sobre les directiusdirectius perper a a ll’’evaluacievaluacióó delsdels agentsagents ququíímicsmics, , ffíísicssics i i 
biològicsbiològics, , aixaixíí comcom elsels procedimentsprocediments industrialsindustrials consideratsconsiderats comcom a a 
perillososperillosos..

•• Es Es tractatracta de de protegirprotegir la la maternitatmaternitat i i lactlactàànciancia sensesense discriminar a la discriminar a la 
dona del dona del seuseu entornentorn laboral.laboral.



MOLTES GRMOLTES GRÀÀCIES PER LA CIES PER LA 
VOSTRE ATENCIVOSTRE ATENCIÓÓ!!!!!!


