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INFORME D’ACCIDENT I INCIDENT
DESCRIPCIÓ:
Una netejadora estava recollint les borses de fems dels laboratoris, quan una de les borses ha vessat un
líquid i li ha provocat una cremada química en el peu.
La netejadora no ha pogut precisar de quin laboratori procedia la borsa, però hem vist que dins d’una borsa
hi havia molts capil·lars de vidre d’una PCR. Els capil·lars han foradat la borsa (i probablement altres
borses de fems, atès que es traslladen totes a la vegada) i han provocat el vessament d’un producte
químic que no hem pogut identificar. Hem demanat a diversos usuaris dels laboratoris de l’edifici
Cientificotècnic però no hem pogut identificar la persona (o persones) que ha llençat els capil·lars i/o els
productes químics al fems. Els usuaris dels laboratoris dels serveis cientificotècnics provenen d’altres
laboratoris de la UIB, i per tant pot haver estat qualsevol investigador/a.
FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR:
Contacte amb substàncies càustiques o corrosives
LESIONS PERSONALS:
Cremades lleus a un peu
VALORACIÓ DEL RISC:
GREU

DANYS MATERIALS:
Cap
MODERAT

MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR:
Enviar una circular al personal de tots els laboratoris,
informant d’aquest accident i recordant que no es poden
llençar productes químics ni materials tallants o punxants
a les papereres normals. Recordar als usuaris els distints
tipus de contenidors de residus que hi ha als laboratoris.
Les netejadores no han d’arrossegar les borses de fems
pel terra atès que es poden trencar. Han de demanar un
carretó de mà als conserges o mossos de laboratori.
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Empresa de
neteja

Vistiplau PRESIDENT DEL Vistiplau SERVEI DE
COMITÈ DE SEGURETAT I PREVENCIÓ:
SALUT:
---

INFORME Núm.:
08/2008

REGISTRE FOTOGRÀFIC:

S’HA DISTRIBUÏT CÒPIA DE L’INFORME A LES SEGÜENTS PERSONES:
-

Personal (PDI, PAS i becaris) dels Departaments de Química, Física, Biologia i Biologia
Fonamental, i personal dels Serveis Cientificotècnics.
Responsable de l’empresa de neteja (Initial).

