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INFORME D’ACCIDENT I INCIDENT
DESCRIPCIÓ:
Una investigadora feia feina amb un destil·lador Kendall i es va rompre un tub de vidre que contenia àcid
sulfúric diluït, que li va salpicar la roba i la cara. Es va netejar ràpidament amb el rentaülls d’emergència.
No va patir cap cremada. Cal destacar que no duia posades les ulleres de seguretat.
El més important d’aquest incident és que la investigadora va finalitzar la beca FPI del Ministeri el gener
del 2006, i en aquests moments està investigant sense cap beca ni contracte. Per tant, no té
assegurança mèdica ni civil que pugui cobrir els possibles accidents laborals.
FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR:
Contacte amb productes corrosius
LESIONS PERSONALS:
Cap
VALORACIÓ DEL RISC:
GREU
MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR:

DANYS MATERIALS:
Tub de vidre trencat
X MODERAT
RESPONSABLE

DATA
PREVISTA

LLEU
DATA
REAL

Utilitzar les ulleres de seguretat sempre que es
manipulin productes químics (repasseu les normes de
Treballadora
Immediat
seguretat que us vàrem lliurar)
Enviar un comunicat a tots els investigadors principals
indicant que han de formalitzar, a través dels Serveis
Investigadors
Administratius, una assegurança mèdica i civil per als
principals /
Abril
seus investigadors que no tinguin beca ni contracte
Administrador de 2007
(per exemple, els que han acabat la carrera i encara
Centre
no han rebut una beca, els que ja han finalitzat la
beca, etc.).
EMISSOR DE L’INFORME:
Santiago Hernández
Servei de Prevenció
3/4/2007

Vistiplau PRESIDENT DEL
COMITÈ DE SEGURETAT I
SALUT:

Vistiplau SERVEI DE
PREVENCIÓ:
--

PRESSUPOST
APROXIMAT

--

600 € per
persona i
any
INFORME Núm.:
4/2007

S’HA DISTRIBUÏT CÒPIA DE L’INFORME A LES SEGÜENTS PERSONES:
- Josep Aguiló, Vicerector de Planificació Economicoadm. i president del Comitè de Seguretat i Salut
- Treballadora i investigador principal de la treballadora.
- Administradors de Centre.

