NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT D’ÚS I PERMANÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ DE
L’ECOPARC MUNICIPAL DE BENISSA PER AL PERSONAL ALIÉ.

A Benissa Impuls, considerem que la PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS és un dels objectius principals i fonamentals per al
bàsic funcionament de l'organització, per això ha de ser respectada
en cada una de les operacions o processos que es realitzen en la
nostra empresa, tant pel nostre personal, com pel personal alié que
de forma habitual o esporàdica preste els seus serveis.
En compliment de l'art. 24 de la llei 31/95 de Coordinació
d'Activitats Empresarials, Benissa Impuls, fa entrega d'aquest fullet
com a informació a totes les persones alienes a l'empresa.
Tot el personal que realitze treballs per a Benissa Impuls, ha de
complir la legislació existent en matèria de PREVENCIÓ,
SEGURETAT I SALUT, així com les normes internes pròpies de
l'empresa.
Durant la realització dels treballs o l'estada en les instal·lacions,
hauran de complir-se les normes que ací s'estableixen. El nostre
responsable podrà paralitzar o suspendre els treballs en cas
d'incompliment del present procediment; tot això d'acord amb la Llei
31/95 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i el Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la
LPRL en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
El procediment no eximeix a les empreses i persones que facen ús
de l'Ecoparc del compliment de les seues obligacions legals, en
PRL.

1.

Situar-se en la bàscula d'entrada i declarar els residus per a
classificar a l'operari, qui li indicarà el nombre de pesades a
realitzar.

2.

Procedir a classificar els residus en els contenidors
corresponents segons indicacions del personal. Davant de
qualsevol dubte, ell li indicarà.

3.

És obligació de l'usuari el correcte abocament dels residus. La
classificació és obligatòria per a tots els usuaris. Si per ells
mateixa no poden realitzar l'abocament (gran pes o volum),
el personal de planta els ajudarà.

4.

Els residus s'han de depositar sempre en l'interior dels
contenidors específics, quedant prohibit depositar-los en
qualsevol altre lloc.

5.

Situar-se en la bàscula i esperar la indicació per a eixir,
arreplegant el justificant d'abocament.

6.

Els passos anteriors es repetiran tantes vegades com a
materials distints es vulguen abocar

7.

Queda totalment prohibit entrar en l'interior de qualsevol
contenidor per a agafar residus.

TRÀNSIT DE VEHICLES
Haurà de respectar-se la senyalització establida en l'interior de les
instal·lacions.
En l'interior de les instal·lacions se circularà a 20 km/h com a
màxim.
Prohibit transportar persones en els vehicles en llocs que no
estiguen establits per a tal fi.
Les maniobres hauran de realitzar-se amb absoluta visibilitat o en
cas contrari se sol·licitarà ajuda al personal de planta.
Extremar la precaució en rampes, vores, etc.., evitar canvis de
sentit o girs bruscos.

Per a arreplegar qualsevol objecte, és necessari consultar-ho amb
el personal de planta que seguirà criteris d'optimització de la gestió
de residus

CONTROL D'ACCÉS
TRÀNSIT DE PERSONES
Tota persona que accedisca a la planta, haurà d'identificar-se, en la
caseta d'accés, on es demanarà en cas necessari la informació que
siga requerida, i se li entregarà informació respecte d'això dels
treballs a realitzar.

ABOCAMENT DE RESIDUS VEGETALS

Queda prohibida l'entrada de persones o vehicles que no
estiguen autoritzats pel responsable de planta.

S'haurà de complir i respectar igualment la senyalització i normativa
de les instal·lacions, així com la delimitació de zones.

No es permetrà l'entrada o eixida de la planta de cap residu,
producte, material, etc. que no siga autoritzat pel responsable de
planta.

No situar-se mai en la zona d'acció de màquines en moviment
(camió, pala carregadora, trituradora…)

No romandre en la zona d'acció de vehicles o màquines en
moviment.

En cas de ser conductor s'haurà de tindre en tot moment suficient
visibilitat i, en cas contrari, demanar ajuda al personal de planta.
No situar-se mai entre un equip en moviment i parts fixes d'altres
equips o instal·lacions.
No sobrecarregar pales ni camions. Queda prohibit manipular
qualsevol màquina o equip per al qual no s'estiga autoritzat, així
com manipular qualsevol producte o substància que no li estiga
permés.

Prohibit entrar o ficar-se en l'interior de contenidors per a depositar
o rebuscar en el material.
No es realitzarà cap tasca, ni s'accedirà a cap lloc a qui no se li
haja autoritzat per part del personal de planta.
Es respectarà en tot moment la senyalització de les instal·lacions i
les indicacions del personal.

PROCEDIMENT D'ÚS I PERMANÈNCIA EN L'ECOPARC
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Si és vosté qui detecta l'emergència, evacue la zona afectada,
retirant el personal que poguera haver resultat ferit sense
arriscar la seua integritat. Avise al personal encarregat.
Seguisca les indicacions d'evacuació i del personal
d'emergències fins al punt de reunió.

EQUIPS DE PROTECCCIÓ INDIVIDUAL
Serà obligatori l'ús del jupetí reflector o roba d'alta visibilitat per al
trànsit per les instal·lacions, igualment si es manipulen objectes
pesats es farà ús de calçat de seguretat.I a més, en funció de les
tasques a realitzar serà obligatori l'ús dels següents EPIs,: guants
de protecció (en la manipulació d'objectes amb les mans, o per a
millorar l'agarrada), protectors auditius (amb soroll), casc (risc de
caiguda d'objectes), ulleres de protecció (risc de projecció de
partícules), arnés de seguretat (treballs en altura)…

En cas d'accident, avaluar la situació evitant i protegint les
situacions que pogueren veure's agreujades. Avisar al
responsable de les instal·lacions, perquè es done la veu
d'alarma i procedir a socórrer els accidentats
.

MESURES HIGIÈNIQUES
Prohibit menjar, beure o fumar en l'interior de les instal·lacions
fora dels llocs habilitats per a això.
Només podran manejar-se productes químics si s'està autoritzat
per a això i informant la persona responsable de les instal·lacions.
En qualsevol cas se seguiran les indicacions de les fitxes de
seguretat del producte.
S'extremarà la higiene personal, i es llavaran les mans abans de
menjar, beure o fumar després de qualsevol treball realitzat en les
instal·lacions.
Ha de cobrir-se i protegir-se qualsevol ferida oberta abans de
l'accés a les instal·lacions

.
MESURES D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ
Si durant l'estada en les instal·lacions es detecta una emergència, i
es dóna la veu d'alarma i evacuació, deixe de realitzar les tasques
que estiga fent, deixant la zona en condicions de seguretat
(desconnectar equips, apagar o eliminar punts calents, no deixar
obstacles en zones de pas o evacuació) i evacue les instal·lacions.
Acudisca al punt de reunió (vorera front accés ecoparc), fins
que s'haja comptabilitzat pels responsables d'emergències i espere
instruccions.

I, RECORDE:
Mai manipule, ni toque productes o equips per als quals no haja
estat autoritzat.
No accedisca a llocs, zones o instal·lacions a què prèviament no se
li haja donat permís.
Circule amb precaució tant sobre vehicles, com a peu
Informe el responsable de planta si vegera qualsevol situació que
poguera posar en perill tant la seua integritat física com la de
qualsevol altra persona.
El no compliment de les normes d'ús pot repercutir en la
prohibició d'entrada a aquestes instal·lacions, ja que la
mercantil pública gestora de la planta, es reserva el dret
d'admissió.

LA SEGURETAT ÉS COSA DE TOTS, AJUDE'NS AMB LA SEUA
COL·LABORACIÓ PER A PODER PROTEGIR-LO…
PLA DE LES INSTAL·LACIONS
Adjunt a aquest fullet es fa entrega d'un pla de les
instal·lacions, qualsevol dubte o problema referent al contingut
d'aquest fullet o respecte d'això faça-ho saber als nostres
empleats.
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