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INFORME D’ACCIDENT I INCIDENT / MALALTIA PROFESSION AL 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIDENT/INCIDENT: 
 
El treballador s’encarrega de transportar el paper per reciclar dels edificis fins la compactadora. Va agafar 
un borsa de l’edifici Guillem Cifre, que en teoria només ha de contenir paper, i va notar una punxada. Dins 
la borsa hi havia material de vidre romput i xeringues (vegeu foto). 
 
Hem xerrat amb membres del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia i ens confirmen que és material de 
pràctiques d’infermeria, i que no té risc biològic perquè a les pràctiques que es fan a la UIB està prohibit 
utilitzar material potencialment contaminat que hagi estat en contacte amb pacients o qualsevol persona. 
Només s’utilitza un líquid vermell comercial que simula la sang. 
 
Malgrat la inexistència de riscs biològic, el material punxant i tallant sempre es gestiona com a residu 
sanitari, dins contenidors específics que retira una empresa autoritzada. El Departament d’Infermeria i 
Fisioteràpia té 117 professors i un número d’alumnes elevat, i és molt difícil esbrinar qui va llançar per error 
aquest material al contenidor de residus equivocat. És necessari reforçar la formació i informació del 
professorat i alumnat. 
 

FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR:  
Accident biològic. 
LESIONS PERSONALS: 
Petita ferida punxant. Atès a la seva Mútua d’accidents seguint el 
protocol d’accident biològic. 

DANYS MATERIALS: 
Cap 

VALORACIÓ DEL RISC:             GREU                  MODERAT                      LLEU 
 

MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR: RESPONSABLE  
DATA 

PREVISTA 
DATA 
REAL  

PRESSUPOST 
APROXIMAT 

 

1. Elaborar unes normes bàsiques de seguretat biològica i 
gestió de residus sanitaris. Lliurar i explicar aquest 
document a l’alumnat abans de començar les pràctiques. 
 
2. Enviar aquest informe d’accident a tot el professorat 
d’Infermeria i Fisioteràpia, per al seu coneixement. 

 

Degà de la 
Facultat 

d’Infermeria i 
Fisioteràpia / 
Director del 

Departament 
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Part del material trobat dins la borsa de fems 

 
 


