CURSO PRL CONSTRUCIÓN
NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (60 h)
Do 2 ao 19 de novembro (de luns a xoves)
Asociación de Empresarios de Agrela, A Coruña
Programa
1. Conceptos básicos de seguridade e saude no traballo




O traballo e a saúde. Riscos profesionais. Factores de risco. Danos derivados do
traballo.
Os accidentes de traballo e as enfermidades profesionais.Outras patoloxías
derivadas do traballo
Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais Dereitos e
deberes básicos nesta materia

2. Riscos xerais e a súa prevención



Riscos ligados ás condicións de seguridade. Riscos ligados ao medio ambiente
de traballo. A carga de traballo, a fatiga e a insatisfacción laboral. Sistemas
elementais de control de riscos.
Medios de protección colectiva e equipos de protección individual. Plans de
emerxencia e evacuación.O control da saúde dos traballadores

3. Riscos específicos e a sua prevención no sector da construción



Diferentes fases de obra e as súas protección correspondentes (redes,
varandas, estadas, plataformas de traballo, escaleiras, etc).
Implantación de obra. Locais hixiénico sanitarios, instalacións provisionais, etc.

4. Elementos básicos de xestión da prevención de riscos



Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo.
Organización preventiva do traballo: rutinas básicas. Documentación: recollida,
elaboración e arquivo
Representación dos traballadores. Dereitos e obrigas (delegados de
prevención, comité de seguridade e saúde, traballadores designados, etc.)

5. Primeiros auxilios



Procedementos xerais
Plan de actuación
Co financiamento de:

Acción formativa financiada ao abeiro da ORDE do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na
Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2020 (código de procedemento TR852A).

Datas: do 2 ao 19 de novembro (de luns a xoves)
Lugar: Asociación de Empresarios de Agrela. C/Copérnico, 3-1º 15008 A Coruña
Horario: 16:00-21:00 h
Información e inscricións: asociacion@agrela.com | 981 250 937
Inscrición gratuita | Prazas limitadas |Dirixido a traballadores por conta allea, propia e desempregados

