BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS NA ARTE
DE ARRASTRE PARA O SECTOR PESQUEIRO
DE GALICIA.

PROXECTO COFINANCIADO POR:

Expediente núm. TR852A 2014/38-0

BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS NA ARTE DE ARRASTRE PARA O SECTOR PESQUEIRO DE GALICIA

Edita: FUNDACIÓN PARA LA PESCA Y MARISQUEO -FUNDAMARDirección e coordinación: FUNDAMAR
Outubro 2014
Depósito Legal: VG 751-2014
Este traballo foi realizado coa colaboración de:
•

Servicio de Prevención Mancomunado de las Empresas Armadoras y Navieras del Sector.
Marítimo y Pesquero SPM-COAPRE.

•

Federación de Servizos á Cidadanía de CC.OO. de Galicia.

•

Federación de Servicios para a Mobilidade e o Consumo de UGT Galicia.

•

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

•

Mugatra Sociedad de Prevención.

•

Mutua Universal.

•

Armadora Pereira.

•

SGS Tecnos S.A.

BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS NA ARTE DE ARRASTRE PARA O SECTOR PESQUEIRO DE GALICIA

ÍNDICE
1. ANTECEDENTES E NECESIDADES QUE XUSTIFICAN O ESTUDO ................. 4
2. OBXECTO E ALCANCE DO ESTUDO .................................................................. 8
3. METODOLOXÍA EMPREGADA ............................................................................. 9
4. ESTUDO TÉCNICO ............................................................................................. 11
4.1 Características e particularidades da arte de arrastre .............................................................. 11
4.2 Postos de traballo con carga ergonómica obxecto do estudo. Definición e funcións .......... 13
4.3 Procesos, procedementos e tarefas que comprende a actividade pesqueira na arte de
arrastre ................................................................................................................................................. 15
4.4 Principais riscos ergonómicos segundo posto de traballo, tarefa, procedemento e
proceso ................................................................................................................................................. 25

5. ESTUDO CUALITATIVO...................................................................................... 38
5.1 Introdución ..................................................................................................................................... 38
5.2 Resultados entrevistas en profundidade .................................................................................... 38
5.3 Resultados grupos de discusión ................................................................................................. 45

6. RESULTADOS E CONCLUSIÓNS ...................................................................... 50
7. FICHAS ERGONÓMICAS .................................................................................... 54
8- BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 76

BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS NA ARTE DE ARRASTRE PARA O SECTOR PESQUEIRO DE GALICIA

1. ANTECEDENTES E NECESIDADES QUE XUSTIFICAN O ESTUDO

Aínda

que

o

traballo

pesqueiro

foi

evolucionando de forma notable co paso dos
anos, segundo o tipo de embarcación e a
modalidade de pesca, as condicións laborais
dos mariñeiros continúan sendo moi duras.
É denominador común que a realización
do

traballo

mantemento

nun
de

medio
posturas

difícil

co

forzosas,

esixencia dunha forza manual excesiva, ciclos de traballo repetitivos con escaso
tempo de descanso, actividades en condicións ambientais adversas, e quendas
de traballo longos e irregulares que aumentan o número, a posibilidade ou a
gravidade das enfermidades e dos accidentes de orixe laboral que sofren os
traballadores1 2.
Estes e outros factores conforman unha serie de riscos laborais aos que están expostos
os traballadores do mar, e aos que hai que facer fronte3.
Dende o punto de vista ergonómico, no sector pesqueiro os trastornos músculoesqueléticos derivados de micro-traumatismos repetitivos son un problema frecuente que
se debe contemplar: o mantemento de posturas forzadas de boneca ou de ombreiros,
aplicación dunha forza manual excesiva, ciclos de traballo moi repetitivos, tempos de
descanso insuficientes, etc.
No estudo do Sector Pesqueiro: “Análisis de la situación de la salud laboral”, (febrero
2014) publicado polo Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, realízase
un análise sobre a sinestralidade no que se proporciona a seguinte información4:

1

“Riesgos ergonómicos y psicosociales de la flota de pesca” / ABOITIZ GOITIA, Xavier y PEREIRA VADO, Angel //
Gestión Práctica de Riesgos Laborales -- N.º 70 -- (abril 2010). Disponible:
http://pdfs.wke.es/7/2/4/4/pd0000047244.pdf
2

Sector pesquero.” Análisis de la literatura científica sobre salud laboral”. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. Febrero 2014.
3

Plan de Prevención de Riscos Laborais no sector pesqueiro. Vixía. Xunta de Galicia.

4

Sector pesquero. Análisis de situación de la salud laboral. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Febrero 2014.
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Durante o ano 2012, producíronse en España 2.632 accidentes. A maioría dos
accidentes prodúcense cando o traballador está en movemento ou manipulando
algún obxecto.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DA ACTIVIDADE FÍSICA REALIZADA CANDO SE PRODUCE O
ACCIDENTE DE TRABALLO EN XORNADA DE TRABALLO NO SECTOR PESQUEIRO.

Fonte: INSH. Elaboración Propia



O 29,6% dos accidentes de traballo que se producen no sector pesqueiro, a forma
de contacto máis habitual é cando se realiza un sobreesforzo físico. As partes do
corpo máis afectadas son principalmente o brazo, ombreiro, costas e perna.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGUNDO FORMA DE CONTACTO NO ACCIDENTE DE TRABALLO EN
XORNADA DE TRABALLO. SECTOR PESQUEIRO EN COMPARACIÓN CO RESTO DE ACTIVIDADES.

Fonte: INSH. Elaboración Propia
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Segundo a Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2011-2012 do listado de 30
enfermidades polas que se pregunta, o 48% dos enquisados sinalan que algunha vez
tiveron dor de costas crónico lumbar, e o 35% a dor de costas crónico cervical.
ENFERMIDADES

OU

PROBLEMAS

CRÓNICOS

DECLARADOS

POLOS

TRABALLADORES.

SECTOR

PESQUEIRO E RESTO DE ACTIVIDADES.

Pesca e

Resto de

Nº de casos (por

acuicultura

actividades

23 casos de
mostra)

Artrose, artrite e reumatismo (algunha vez)

34,8

25,4

8

Dor de costas crónico cervical (algunha vez)

34,8

20,7

8

Dor de costas crónico lumbar (algunha vez)

47,8

24,1

11

Depresión crónica

30,4

10,1

7

Ansiedade crónica

26,1

9,8

6

Fonte: Datos extraídos da Encuesta Nacional de Salud (2011-2012). Elaboración propia

As solucións aos problemas ergonómicos a liquidar no futuro nos barcos de pesca,
deberían dirixirse a estes problemas, xa sexa mediante cambios nos hábitos de traballo,
con formación ou por medio de desenvolvementos tecnolóxicos que eviten ou reduzan
estes riscos, etc5.
A exposición a factores de risco ergonómico, identifícase principalmente durante a
manipulación de capturas, tanto ao extraelas das artes como ao estibarlas en cuberta ou
en bodega.6

5

“Análisis de la aplicación de la PRL en el sector de la pesca en Galicia. Propuesta de intervención. Fundación
para la Pesca y el Marisqueo”. Proyecto cofinanciado por la Xunta de Galicia. 2012.
6

“Prevención de Riesgos Laborales en la pesca de bajura: artes menores”. CARRO MARTÍNEZ, Pedro; GARCÍA
PUENTE, Noemí E. NTP 624. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2003.
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Os traballadores do mar realizan continuamente tarefas repetitivas das extremidades
superiores co mesmo tipo de xestos e movementos case todo o tempo, sendo frecuente a
adopción de posturas forzadas nas distintas fases da actividade, e a manipulación manual
de cargas para as tarefas de carga e descarga.7
Con independencia do tipo de arte e de embarcación que se utilice, a ergonomía no
sector da pesca segue sendo unha materia pendente, que é importante abordar de forma
específica, para poder ir dando solucións a través de medidas e actuacións preventivas
dirixidas a mellorar as condicións de traballo no
sector.
Se

centrámonos

na

arte

de

arrastre,

o

risco

ergonómico ponse de manifesto:


Durante o pertrecho: preparación da arte

(tarefas como a preparación de portas, do cable, o
aparello, a carga manual e a súa almacenamento,
etc.).



Na navegación ó caladoiro: nos preparativos como o aceso da máquina e
equipos de navegación, na preparación do aparello.



Durante captura e o procesado: ao empaquetar e encaixar.



Na estiba en bodega: ao encaixar.



Na chegada a porto: ao atracar (manobra, arriar cabos, colocar pasarela, etc.)



Ao paletizar e flexar a mercancía, na desestiba da mercancía a terra, etc.

O compromiso adquirido polos armadores galegos para cos seus traballadores leva
implícito velar e garantir a seguridade e a saúde da tripulación, o que se traduce na
maioría dos casos, en depositar a súa confianza en entidades especializadas a tal fin: os
Servizos de Prevención, nas súas distintas modalidades.

7

Fonte Fotografías: “Plan integral de Seguridad Laboral. Guía de Buenas Prácticas en PRL. Artes Menores
(Nasas y enmalle)”. ARVI, Xunta de Galicia 2012.
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2. OBXECTO E ALCANCE DO ESTUDO

Dende a Fundación para a Pesca e o Marisqueo (FUNDAMAR), trala realización, do Manual
“Boas Prácticas Ergonómicas na arte de palangre en Galicia”, coa finalidade de abordar
de forma específica os factores de risco ergonómico aos que está exposta a tripulación
pesqueira, e ofrecer unha resposta inmediata e eficaz ao problema dos trastornos
músculo

esqueléticos,

a

continuación

preséntase

estudo

sobre

“Boas

Prácticas

Ergonómicas na arte de arrastre en Galicia”, en que tamén se inclúen fichas sinxela de
contido preventivo dirixidas a profesionais do sector pesqueiro en Galicia.
Co presente traballo preténdese propoñer prácticas de traballo ergonómicas e saudables
para o “bo facer” da actividade, e se de cumprimento aos seguintes obxectivos:



Promover a cultura preventiva mediante a promoción de boas prácticas
ergonómicas na arte de arrastre no posto de traballo.



Potenciar mellorar as condicións de traballo no sector pesqueiro galego, e incidir
sobre a saúde e a seguridade do colectivo de traballadores.



Facilitar a realización de actuacións ergonómicas que formen parten das políticas
preventivas nas organizacións do sector pesqueiro galego.



Contribuír a que as tripulacións conten con información sinxela e práctica sobre
boas prácticas ergonómicas na arte de arrastre.



Obter a implicación dos tripulantes galegos na realización de procedementos de
traballo que inclúan boas prácticas ergonómicas.



Reducir a exposición das tripulacións a factores de risco ergonómico durante a
realización dos traballos na arte de arrastre, propoñendo medidas ergonómicas de
natureza preventiva.



Xerar actitudes e hábitos saudables no desenvolvemento da actividade laboral.
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3. METODOLOXÍA EMPREGADA

A metodoloxía empregada contempla a realización das seguintes actuacións:

ESTUDO TÉCNICO

Recompilación

de

información

documental

relacionada

coas

características

e

8

particularidades da arte de arrastre , e cos seguintes parámetros:


Características e particularidades da arte de arrastre.



Fases que comprende a actividade pesqueira nesta arte.



Identificación de postos de traballo.



Definición e tarefas de cada un dos postos de traballo.



Identificación de riscos ergonómicos no posto de traballo. Medidas de prevención
e de protección.



Información e Formación no posto de traballo.



Principais accidentes de traballo e incidentes acaecidos nos dous últimos anos.
Investigación. Actuacións.

Para iso, contouse co apoio e a colaboración do Servizo de Prevención Mancomunado da
Cooperativa de Armadores do Porto de Vigo (ARVI COAPRE) e como información de
referencia co estudo sobre a “Análise da problemática da sinestralidade na arte de
arrastre na pesca de altura e gran altura. Guía de procedementos de actuacións
preventivas”9.

ESTUDO CUALITATIVO

O estudo cualitativo realizouse a través das seguintes técnicas cualitativas:

8

“Plan Integral de Seguridad Laboral. Guía de Buenas Prácticas en PRL. Equipos de trabajo. Arte de arrastre.

Flota de litoral”. Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo. Financiado por la Consellería de
Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia. 2013.
9

Financiado pola Fundación para a Prevención de Riscos Laborais. Convocatoria 2009
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Grupo de discusión dirixido á tripulación pesqueira que ocupe os postos de
traballo obxecto do estudo na arte de arrastre, para coñecer a súa percepción
sobre a súa exposición de factores de risco ergonómico na súa xornada laboral
segundo as fases da actividade pesqueira e tarefas de arrastre, situacións que
entrañan maior risco, alternativas que se poden contemplar, melloras e situacións
evitables.



Entrevistas

dirixidas

a

técnicos

de

prevención,

mandos

intermedios,

responsables de seguridade, etc. para coñecer as situacións de risco ergonómico
asociadas ás tarefas que realiza o tripulante, e medidas correctoras que resultan
máis adecuadas.

INTEGRACIÓN DE RESULTADOS

A integración de resultados permitiunos realizar o “Manual de Boas Prácticas
Ergonómicas na arte de arrastre no sector pesqueiro de Galicia”, no que se
inclúen fichas segundo postos de traballo, risco ergonómico asociado á tarefa e medida
preventiva a aplicar.

10
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4. ESTUDO TÉCNICO

Para a realización do estudo técnico tivéronse en conta as particularidades e
características da arte de arrastre, diferenciando os procesos que comprende esta
actividade pesqueira, cos seus correspondentes procedementos e tarefas, delimitando os
postos de traballo con carga ergonómica obxecto do estudo.
4.1 Características e particularidades da arte de arrastre.
4.2 Postos de traballo con carga ergonómica obxecto do estudo. Definición e
funcións.
4.3 Procesos, procedementos e tarefas que comprende a actividade pesqueira na
arte de arrastre.
4.4 Principais riscos ergonómicos segundo posto de traballo, tarefa, procedemento
e proceso.

4.1 CARACTERÍSTICAS E PARTICULARIDADES DA ARTE DE ARRASTRE

A pesca de arrastre é un método de pesca
que se caracteriza por ser unha arte activa,
xa que é a arte o que vai en busca do peixe.
Consiste nunha rede en forma de calcetín que
se remolca dende a embarcación manténdoa
aberta, de tal xeito que todo o que se atopa
durante o percorrido queda atrapado no
interior da rede.
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Diferéncianse dous tipos de pesca de arrastre:

1.- Buque en arrastre tipo bou: A rede é arrastrada por un só buque.
2.- Rede de arrastre en parella: A rede é arrastrada por dous buques.
A rede de arrastre pode ser unha “rede de fondo” denominada así porque vai pegada ao
leito mariño, e o seu parte superior abre 4 ou 5 metros, ou “rede de abertura vertical”
cuxa parte inferior escorrega sobre o fondo, pero a parte superior abre ata 40 metros.


As embarcacións que se utilizan para este tipo de arte, denomínanse
“arrastreiros”, entre os cales poden ser arrastreiros de costado, arrastreiros
pequenos de popa, arrastreiros de popa, arrastreiros conxeladores, e arrastreiros
de tangones.

O método orixinal de arrastre de fondo era o arrastre de costado. Un arrastreiro de
costado ten dous pescantes: un en proa e outro en popa, polo xeral a estribor (lado
dereito do buque de popa a proa). A tripulación arroxa a rede de arrastre polo costado e
pasa os cables de arrastre polas pastecas que colgan dos pescantes. As portas, situadas
a cada lado da boca da rede, colócanse en ángulo, de forma que a rede permaneza
aberta mentres é arrastrada polo fondo. Os peixes recóllense no denominado copo da
rede. A superestructura dun arrastreiro de costado atópase na metade de popa do
buque, cunha maquinilla de pesca de dobre tambor polo xeral instalada fronte a esta, na
cuberta de proa. As Capturas cárganse a bordo nesta última mediante un guindastre
instalado no mástil de proa.
Quedan moi poucos arrastreiros de costado en funcionamento, xa que a maioría foron
substituídos por arrastreiros de popa. Estes teñen a ponte na parte anterior e un amplo
pau de popa de lado a lado en lugar dos pescantes.
Os arrastreiros de popa de maior tamaño posúen unha cuberta de abrigo; a maquinilla
principal de pesca atópase no centro do buque e, polo xeral, existen varias maquinillas
de menor tamaño na cuberta de popa para subir partes da arte de cuberta de abrigo,
lugar onde se levanta o copo e baléirase o seu contido a través dunha escotilla nos
buches situados na cuberta principal, que nos grandes arrastreiros de popa forman unha
cuberta de procesamento.

12
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A elevada sinestralidade laboral existente na pesca de arrastre en comparación con
outras artes como a arte de cerco, está condicionada polas características do buque de
pesca, os riscos laborais específicos da tripulación, e polo ámbito no que se desenvolve o
traballo.

4.2 POSTOS DE TRABALLO CON CARGA ERGONÓMICA OBXECTO DO
ESTUDO. DEFINICIÓN E FUNCIÓNS

Os postos de traballo identificados, sobre os que realizará o estudo son capitán, patrón,
oficial, contramestre, mariñeiro, xefe de máquinas, oficial de máquinas, engraxador,
cociñeiro e marmitón.
Dende un punto de vista ergonómico, como algúns postos de traballo teñen os mesmos
riscos, pódense agrupar do seguinte xeito:
1. Capitán/Patrón/Oficial.
2. Contramestre/Mariñeiro.
3. Xefe de máquinas/ oficial de máquinas/ engraxador.
4. Cociñeiro/marmitón.
A continuación, indícase unha breve descrición de funcións agrupadas segundo o criterio
sinalado10:

CAPITÁN/PATRÓN/OFICIAL
Realización de operacións de goberno do buque, dirección das manobras de cuberta,
xestión e organización do traballo a bordo, operacións de manobra, carga e estibado do
buque, determinar tempo de arrastre, ordes de manobra, largada e virada. Operacións
de extracción da pesca, en caso de emerxencia, e de control do mantemento do buque.

10

Información facilitada polo Servizo de Prevención Mancomunado da Cooperativa de Armadores do Porto de
Vigo (ARVI).
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CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO
O contramestre encárgase da organización dos traballos en cuberta, transmisión de ordes
da ponte á tripulación de cuberta, participación activa nas tarefas que se realizan a
bordo: manobras, faenas de pesca, estibado, descarga, etc.
O mariñeiro realiza faenas de pesca, arranchado e manobras indicadas polos seus
superiores: operacións básicas de carga, descarga, estibado e arranchado do buque e
operacións de pesca: largada, virada, procesado e estibado en bodega, mantemento das
artes utilizadas e do buque en xeral.

XEFE DE MÁQUINAS/ OFICIAL DE MÁQUINAS/ ENGRAXADOR
Traballos de mantemento dos equipos de propulsión e servizo, instalacións e equipos de
traballo.
Traballos de detección de defectos de funcionamento dos equipos, localización de fallos e
reparación, funcionamento e mantemento de motores, maquinaria auxiliar, circuítos,
tuberías, sistemas hidráulicos, equipos xeradores de enerxía, equipos eléctricos,
maquinillas, molinetes, guindastre, etc.
Detección e extinción de incendios, comprobación dos niveis de aceite, auga, presión,
etc.

COCIÑEIRO/MARMITÓN

Proporcionar

alimentación

á

tripulación

do

buque,

establecendo

os

menús

correspondentes, e preparándoos segundo o horario estipulado polo Patrón. Xestiona os
víveres a bordo, o material e o espazo dedicado á preparación e almacenamento de
alimentos. En definitiva, decide, cociña e serve os menús diarios. Mantén limpa e
ordenada a cociña.
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POSTO DE TRABALLO

FUNCIÓNS
Operacións de goberno do buque, dirección de manobras de
cuberta, xestión e organización do traballo a bordo, operacións de

CAPITÁN/PATRÓN/

manobra, carga e estibado do buque, etc. Operacións de

OFICIAL

extracción de pesca, e operacións en caso de urxencia, control do
mantemento do buque.
Organización dos traballos en cuberta, transmisión de ordes da
ponte á tripulación de cuberta, participación activa nas tarefas que

CONTRAMESTRE/

se realizan a bordo.

MARINERO

Operacións básicas de carga, descarga, estibado e arranchado do
buque e operacións de pesca: largada, virada, procesado e
estibado en bodega.
Xestiona os víveres a bordo, o material e o espazo dedicado á
preparación e almacenamento de alimentos.

COCIÑEIRO

Decide, cociña e serve os menús diarios. Mantén limpa e ordenada
a cociña.
Traballos de mantemento dos equipos de propulsión e servizo,
instalacións e equipos de traballo.

XEFE DE MÁQUINAS/

Traballos de detección de defectos de funcionamento dos equipos,

OFICIAL DE

localización de fallos e reparación, funcionamento e mantemento

MÁQUINAS/ENGRAXADOR

de motores, maquinaria auxiliar, circuítos, tuberías, sistemas
hidráulicos, equipos xeradores de enerxía, equipos eléctricos,
maquinillas, molinetes, guindastre, etc.

4.3

PROCESOS,

PROCEDEMENTOS

E

TAREFAS

QUE

COMPRENDE

A

ACTIVIDADE PESQUEIRA NA ARTE DE ARRASTRE

Para determinar a exposición dos traballadores a situacións de risco ergonómico, é
importante identificar e desglosar as tarefas por proceso.
Logo de analizar todos os traballos que se realizan nun buque de pesca, dende que se
prepara a embarcación para partir, ata que se descarga o peixe en porto, establécense
unha serie de de procesos de traballo a bordo.
Preténdese partir dun proceso como traballo global no seu conxunto, que desglosándolo
dividiríase en procedementos e estes á súa vez nun conxunto de traballos denominados
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tarefas. É dicir, un conxunto de tarefas constitúen un procedemento, e os procedementos
conforman o proceso.
A pesca de arrastre comprende os seguintes procesos:
1. Pertrecho.
2. Navegación ó caladoiro.
3. Captura.
4. Procesado/elaborado.
5. Estiba en bodega.
6. Navegación a porto.
7. Descarga.

PERTRECHO

O pertrecho consiste no aprovisionamiento do
buque de víveres, aparellos, combustible, cartón,
plástico, etc. e preparalo para a saída.

Durante o pertrecho diferéncianse tres tipos de traballo:
1. Traballos a pé de peirao.
Prepáranse as cargas inicialmente no peirao. Avalíase a
carga para determinar que cargas vanse a mover polo
guindastre

do

barco

e

cales

vanse

a

manipular

manualmente.
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2. Traballos no peirao e o buque.
Suxéitase a carga mediante o eslingado, realizando un reparto da carga homoxéneo.
Prepárase o cable, a malleta, as portas e o aparello.

3. Traballos a bordo.
Distribución da carga depositada en cuberta, e
colócase nos sitios adecuados. Realízase a toma
de combustible antes da saída.

As cargas que se manipulan son: víveres, aparellos/cartón, material de mantemento.
Os equipos de traballo que se utilizan son: guindastre a bordo, elementos auxiliares do
guindastre, escaleira manual, pasarela de acceso, carretilla elevadora e transpaletas.
O persoal que intervén durante este proceso son mariñeiros, contramestres, oficiais de
ponte e máquinas e cociñeiro.
Os Procedementos e tarefas asociadas ao Pertrecho son:

Preparación da arte






Preparar
Preparar
Preparar
Preparar



Preparación da carga






Preparar carga
Carga mecánica (Grúa) a bordo
Carga manual a bordo
Almacenar a carga



Toma de combustible



malletas
portas
cable
rede ( aparello )

 Conexión / Desconexión da toma
 Control de enchido de cada tanque
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NAVEGACIÓN Ó CALADOIRO

Antes de iniciar o rumbo, realízanse os preparativos: acendido da máquina e equipos de
navegación, e o desatraque: retírase a pasarela, sóltanse cabos e manóbrase, para
iniciar a navegación ata a zona do caladoiro na que se desexa faenar.

Durante a navegación aprovéitase para preparar
o aparello: se estiba o aparello no carretel ou en
cuberta, colócanse as flotaciones (aboiar), os
pesos (plomos) e as cadeas (trens de arrastre).
Para rematar, localízase o cardumen, utilizando os
equipos de ponte (sondas, ecosondas, etc.), e
realízase a manobra de largado.
O persoal relacionado co proceso de navegación, son os oficiais de ponte, e os
mariñeiros para a realización de tarefas en cuberta durante a navegación, e o persoal de
máquinas para comprobar o funcionamento dos equipos de traballo.

Os procedementos e tarefas asociadas á Navegación son:



Preparativos



Navegación



Preparación del arte




Aceso da maquina e equipos de navegación.
Desatraque.



Navegación ó caladoiro.



Preparar o aparello (estibar no carretel ou en
cuberta o aparello con flotaciones (aboiar), colocar
pesos (plomos), colocar as cadeas).
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CAPTURA
Durante a captura realízanse os seguintes procedementos ou manobras:
1. Manobra de largada.
2. Manobra de arrastre.
3. Manobra de virada.

1. Manobra de largada.
Consiste en iniciar as tarefas para preparar a arte e dar paso á pesca de arrastre. Unha
vez finalizados os preparativos, modérase a velocidade necesaria para o arrastre, dando
por finalizada a manobra de largada.
2. Manobra de arrastre.
Esta manobra consiste na pesca mediante a arte de arrastre, e diríxea o patrón de pesca
e/ou oficiais de ponte. Mentres tanto, os mariñeiros adoitan realizar traballos no parque
de pesca da anterior captura, procesando e/ou elaborando o peixe.
4. Manobra de virada.
O patrón vixía dende a ponte todas as tarefas de pesca e diríxeas e coordina. Consiste en
realizar as actuacións necesarias para dar entrada á captura.
Os procedementos e tarefas asociadas á Captura son:



Manobra de largada










Manobra de arrastre





Manobra de virada









Abrir portón de rampa popa.
Largar o aparello (rede).
Cerrar portón.
Largar malleta.
Destrincar e largar portas de arrastre.
Largar cable.
Manobras.

Viraro o cable.
Trincar as puertas.
Virar as malletas.
Virar aparello.
Apertura porta pantano.
Abrir copo e voltear capturas en
pantano.
Pechar porta pantano.
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PROCESADO/ELABORADO
Dependendo da especie que se vaia procesar, o parque de
pesca organízase dun xeito ou outro: a elaboración de
capturas en produto conxelado como a pota, ou o calamar,
requiren doutro tipo de manipulación e elaboración distinto
ao das capturas de peixe en fresco como o galo e o rape.
Hai especies, como a pescada que cando se destina ao seu
consumo en fresco, se eviscera, e cando se destina o seu
consumo en conxelado, pódese descabezar ou filetear, polo
que dependendo da especie, o tratamento pode ser dunha
forma ou outra dependendo da elaboración do produto final.
A continuación, e con carácter xeral, faremos un percorrido polos
distintos procesos equipos de traballo dun parque de pesca.
O proceso de elaboración, iníciase cando as capturas entran polo
pantano ao parque de pesca, para a continuación, dar paso á
selección de captúralas segundo especie e clasifícanse segundo
tamaño desbotando algas, pedras, etc.
As tarefas realizadas no parque de pesca son:
Eviscerado do peixe, consistente en eliminar de forma manual as vísceras do peixe.
Descabezado que se realiza cunha máquina descabezadora equipada que separa o
corpo da cabeza.
Fileteado mediante máquina fileteadora sepáranse os filetes do peixe.
Lavado de capturas nunha lavadora xiratoria na que se utiliza auga salgada.
Cortar a cola.- Introdúcese manualmente o peixe a través dunha serra hidráulica e esta
lle secciona a cola.
Pelado.- Nunha máquina peladora que dispón dun tambor que esfola o peixe, a pel
adhírese ao tambor mentres o peixe sen pel queda na bandexa de saída. A alimentación
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de peixe neste proceso pode realizarse de xeito automático (transportadas por cintas
transportadoras ao final da liña de fileteado) ou manual (peladoras de raias).
Preconxelación.- Introdúcese o peixe en bandexas que se almacenan nos túneles de
conxelación ou placas nos armarios de conxelación a unha temperatura de -20ºC.
Cando se trata de produto fresco se empacan en caixas de plástico cubertas de xeo e se
estiban na bodega de fresco que ten unha temperatura de 2ºC.
Limpeza.- Unha vez finalizado o proceso descrito co peixe, límpase o parque de pesca.
Os procedementos e tarefas asociadas ao Procesado son:



Elaboración











Selección e clasificación.
Descabezar.
Eviscerar.
Cortar cola.
Filetear.
Lavado.
Pelado.
Empaquetar / Encaixar.
Preconxelación en armarios / túneles.

ESTIBA
Tras procesar o peixe, este se estiba de forma
manual nas bodegas do buque: descárganse
caixas dos túneles de pre conxelación e encáixase
o peixe, para despois flexar a caixas en máquina
flexadora,

selalas,

pechalas,

agrupalas

e

aseguralas con flexe polipropileno.
Os procedementos e tarefas asociadas á
Estiba son:



Estiba en bodega







Descarga de túneles/armarios.
Desmoldear.
Encaixar.
Flexar.
Estiba en Bodega.
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NAVEGACIÓN A PORTO

Durante a navegación de volta a porto se
desarrancha

o

barco,

é

dicir,

ordénanse

e

acomodan os útiles a bordo, e cando se arriba a
porto, realízase a manobra de atraque do buque,
para colocar pasarela e desembarcar.

Os procedementos e tarefas asociadas á Navegación a Porto son:



Navegación






Desarranchar.
Navegación libre.
Limpeza do buque.
Atraque.

DESCARGA
A descarga da pesca a terra adóitase realizar por
traballadores pertencentes a empresas alleas á armadora.
Se paletizan en palets de forma manual as caixas de
peixe. Co guindastre se iza a carga e deposítase en terra,
e é o persoal de terra o que recibe a mercancía e
transpórtase ao interior das naves correspondentes.
No caso de que a descarga fágaa a propia tripulación, os
mariñeiros encargaríanse de preparar a mercancía e
estibala en palets e o contramaestre encargaríase da
supervisión e control de descarga. Todos eles baixo a
dirección do Patrón.
Ao final da descarga procédese á limpeza da bodega.
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Os procedementos e tarefas asociadas á Descarga son:


Descarga en porto



Paletizar e flexar mercancía.



Desestiba de mercancía a porto.



Limpeza en bodega.

Para finalizar este epígrafe, preséntase un cadro cos procesos, procedementos e tarefas
asociados á actividade pesqueira na arte de arrastre:
PROCESO

PROCEDEMENTO





Preparar a arte

TAREFA


Preparar a malleta.



Preparar as portas.



Preparar o cable.



Preparar aparello.



Preparar víveres en peirao.



Carga mecánica.

Víveres

(guindastre) a bordo.


Carga manual a bordo.



Almacenamento víveres.



Preparar aparellos en peirao
manual y/ mecánico
(carretilla).

PERTRECHO



Aparellos / cartón



Carga mecánica
(guindastre) a bordo.



Material de mantemento



Carga manual a bordo.



Almacenamento aparellos.



Preparar material en peirao



Carga mecánica
(guindastre) a bordo.



Carga manual a bordo.



Almacenamento de
material.




Combustible

Conexión/desconexión

da

toma.


Control del enchido de cada
tanque (apertura e peche
de válvulas).
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PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFA


Acendido da maquina e
equipos de navegación.



Preparativos



Desatraque (retirar
pasarela, soltar cabos,
manobrar,etc.).

NAVEGACIÓN A
CALADOIRO



Navegación



Navegación ó caladoiro.



Localización cardumen.



Preparar o aparello (estibar
no carretel ou en cuberta o



Preparar a arte

aparello con flotacións
(aboiar), Colocar Pesos
(plomos), Colocar as
cadeas) .



Manobra de Largada



Largar o aparello (rede).



Largar malleta.



Destrincar e largar portas
de arrastre.

CAPTURA





Arrastre

Manobra de Virada



Largar cable.



Manobras



Virar o cable.



Trincar las portas.



Virar as malletas.



Virar aparello.



Apertura porta pantano.



Abrir

copo

e

voltear

capturas en pantano.

PROCESADO



Elaboración



Selección.



Clasificación.



Descabezar.



Eviscerar.



Cortar cola.



Filetear.



Lavado.



Pelado.



Empaquetar / encaixar.



Preconxelación en
armarios/túneles.



Limpeza.
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PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFA


Descarga de
túneles/armarios.

ESTIBA





Estiba en bodega

Desarranchar



Desmoldear.



Encaixar.



Flexar.



Estiba en Bodega.



Estibar

e

aparello,

revisión

malleta,

do

portas,

cable, etc.
NAVEGACIÓN A PUERTO





DESCARGA



Navegación

Chegada a porto

Descarga en porto



Navegación libre.



Limpeza do buque.



Atraque (manobrar, arriar
cabos, colocar pasarela...).



Paletizar e flexar mercancía.



Desestiba de mercancía a
terra.



Limpeza bodega.

Fonte:” Análise da problemática da sinestralidadee na arte de arrastre na pesca de altura e gran altura. Guía de
procedementos de actuacións preventivas”. Financiado pola Fundación para a Prevención de Riscos Laborais.
Convocatoria 2009.

4.4 PRINCIPAIS RISCOS ERGONÓMICOS SEGUNDO POSTO DE TRABALLO,
TAREFA, PROCEDEMENTO E PROCESO
Cando se realiza un estudo ergonómico sobre un posto de traballo, analízanse factores de
risco no terreo, detéctanse as posibles inadecuacións no posto e propóñense as solucións
máis idóneas dende o punto de vista da seguridade e a saúde laboral.
A Ergonomía é a disciplina preventiva que estuda o traballo en relación co entorno no
que se realiza o mesmo e con quen o realizan: os traballadores . Pretende adaptar o
traballo ao traballador e evitar problemas de saúde relacionados con trastornos músculoesqueléticos que no desenvolvemento da actividade laboral se puidesen ocasionar.
De feito, tanto na Lei de Prevención de Riscos Laborais coma na lexislación específica de
aplicación, queda patente a importancia da adaptación do traballo á persoa, e
establécense medidas a levar a cabo polo empresario e traballadores dirixidas a eliminar
ou minimizar os riscos que poidan derivarse de todos aqueles aspectos relacionados coa
adopción de malas posturas, manipulación manual de cargas, tarefas repetitivas, etc.
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Son numerosos os preceptos nos que se fai referencia a iso11


12

:

No Art.15 da Lei 31/95, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais,
sinálase a adaptación do traballo á persoa, en particular no que respecta á
concepción dos postos de traballo, así como á elección dos equipos e os métodos
de traballo e de produción, con miras, en particular a atenuar o traballo monótono
e repetitivo e a reducir os efectos do mesmo na saúde.



Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposicións mínimas de seguridade
e saúde relativas á manipulación manual de cargas, establece medidas a levar a
cabo o empresario, como:

- Adopción de medidas técnicas ou organizativas necesarias para evitar a manipulación
manual de cargas.
- Uso de equipos ou medios apropiados que reduzan o risco de devandita manipulación.
- Garantía de que os traballadores reciban unha formación e información adecuadas
sobre os riscos derivados da manipulación manual de cargas.
Na actividade pesqueira de arrastre, a tripulación realiza durante a xornada laboral
tarefas que poden desencadear nalgún tipo de trastorno músculo-esquelético.
As tarefas que maior carga ergonómica poden supoñer para o traballador son as
relacionadas coa captura da pesca, o procesado e descarga.
No presente estudo preténdense determinar os riscos ergonómicos máis significativos no
posto de traballo, e propoñer Boas Prácticas Ergonómicas que incidan de xeito positivo
na redución de lesións músculo-esqueléticas que poidan producirse no posto de traballo.
Para iso, se parte das seguintes premisas:
1.

11

Os tres grandes grupos de riscos son:

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

12

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á
manipulación manual de cargas que entrañe riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores.
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Manipulación manual de cargas (MMC), entendida como calquera
operación de transporte ou suxeción dunha carga por parte dun ou varios
traballadores, como o levantamento, a colocación, o empuxe, a tracción ou
o desprazamento.



Traballos repetitivos (TR), por tratarse de accións realizadas durante o
traballo, e un dos factores que máis se asocian aos trastornos músculoesqueléticos das extremidades superiores13.



Posturas forzadas (PF), entendidas como a posición dos segmentos
corporais. Trátase dun dos factores asociados aos trastornos músculo
esqueléticos cuxa aparición depende de varios aspectos: en primeiro lugar,
do forzada que sexa a postura, pero tamén do tempo que se manteña de
modo continuado, da frecuencia con que iso fágase, ou da duración da
exposición a posturas similares ao longo da xornada

2.

14

.

É importante ter en conta as particularidades do sector: trátase dun medio en
continuo movemento, falta de espazo, o manexo da arte, características das
capturas en canto a peso e dimensións, condicións climatolóxicas, etc.

A continuación, identifícanse os procedementos asociados a tarefas, con maior carga
ergonómica segundo posto de traballo:

CAPITÁN/PATRÓN/OFICIAL

Nun barco de pesca, ademais dos riscos derivados das tarefas que realice a tripulación, a
estancia

e

permanencia

no

barco

inclúen

riscos

inherentes

ao

mesmo:

embarque/desembarque do buque, transitar polo mesmo, permanencia e estancia dos
traballadores en cuberta e no resto de dependencias do buque, etc.

13

Portal de Ergonomía. Instituto Nacional de Seguridade e Higiene en el Trabajo.

14

Portal de Ergonomía. Instituto Nacional de Seguridade e Higiene en el Trabajo.
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a. Durante o pertrecho, pódense dar posturas forzadas ante bipedestación
prolongada no manexo da maquinilla e demais equipos no posto de traballo de
patrón..
POSTO DE TRABALLO: PATRÓN/CAPITÁN /OFICIAL
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

RISCO ERGONÓMICO
MMC

PERTRECHO

Preparación da arte

PF

Manexo de maquinilla e resto

MR

x

de equipos

b. Durante a navegación ó caladoiro, a exposición a carga ergonómica está
relacionada coa adopción de posturas forzadas ao manter a bipedestación
prolongada e/ou postura inadecuada polo deseño ergonómico do posto de
traballo.
POSTO DE TRABALLO: CAPITÁN/PATRÓN/OFICIAL
PROCESO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

NAVEGACIÓN Ó
CALADOIRO

Tarefas
Navegación

con

pantallas

PF

MR

de

x

visualización de datos, e outros
equipos de traballo.

c. Durante a captura, a exposición a carga ergonómica tamén está relacionada coa
adopción de posturas forzadas ao manter a bipedestación prolongada e/ou
postura sedente inadecuada polo deseño ergonómico do posto de traballo.

POSTO DE TRABALLO: CAPITÁN/PATRÓN/OFICIAL
PROCESO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

CAPTURA

Traballos

con

pantallas

PF

MR

de

visualización de datos, e outros

x

equipos de traballo.
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d. Durante a navegación a porto, a exposición a carga ergonómica está
relacionada coa adopción de posturas forzadas ao manter a bipedestación
prolongada e/ou postura inadecuada polo deseño ergonómico do posto de
traballo.

POSTO DE TRABALLO: CAPITÁN/PATRÓN/OFICIAL
PROCESO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

NAVEGACIÓN A
PORTO

Tarefas
Navegación

con

pantallas

PF

MR

de

visualización de datos, e outros

x

equipos de traballo.
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CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO
a. Durante o pertrecho, realízanse tarefas que supoñen carga ergonómica: tanto as
que comprende a preparación da arte (malleta, aparello, etc.), como o
aprovisionamento de víveres e aparellos.
Na preparación da arte, identifícase a adopción de posturas forzadas, mentres que
no aprovisionamento predomina a manipulación manual de cargas.
POSTO DE TRABALLO: CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

RISCO ERGONÓMICO
MMC

Preparación da arte

PERTRECHO

Preparar a malleta.

x

Preparar as portas.

x

Preparar cable.

x

Preparar aparello.

x

Preparar

carga

(víveres,

aparellos, etc.) en peirao.
Víveres/aparellos/
cebo/Material

de

mantemento

PF

MR

X

Carga mecánica (grúa/puntal)
a bordo.
Carga manual a bordo.

X

Almacenamento da carga.

X

b. Ao longo da navegación a caladoiro, as posturas forzadas e a bipedestación
prolongada son habituais tanto polo tipo de de tarefas que se realizan como polo
feito de atoparse ante unha superficie en constante movemento e con vibracións.
POSTO DE TRABALLO: CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

RISCO ERGONÓMICO
MMC

NAVEGACIÓN Ó
CALADOIRO

Preparativos

Desatraque

(retirar

pasarela,

soltar cabos, etc.).

Preparación

Preparar

del arte

pesos, cadeas.

o

aparello,

colocar

PF

MR

x
x

c. No tempo que dura o proceso de captura, predominan as posturas forzadas:
movementos que implican torsións e inclinacións de tronco e flexións de pescozo,
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e manipulación manual las cargas: tanto dos equipos de traballo como das
capturas que se realicen.

POSTO DE TRABALLO: CONTRAMAESTRE/MARINERO
PROCESO
PROCEDEMENTO

TAREFAS

CAPTURA

RISCO
ERGONÓMICO
MMC

Maniobra de
largada

Maniobra de
arrastre

Largar aparejo

x

x

Largar malleta

x

x

Largar puertas de arrastre

x

x

Largar cable

x

x

MR

x

Maniobras

Maniobra de Virada

PF

Virar cable

x

x

Trincar puertas

x

x

Virar las malletas

x

x

Virar aparejo

x

x

Apertura puerta pantano

x

x

Abrir copo y voltear capturas en pantano

x

x

d. Manipulación manual as cargas: tanto dos equipos de traballo como das
capturas que se realicen.

POSTO DE TRABALLO: CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

RISCO
ERGONÓMICO
MMC

CAPTURA

Manobra de largada

Manobra
arrastre

de

PF

Largar aparello.

x

x

Largar malleta.

x

x

Largar portas de arrastre.

x

x

Largar cable.

x

x

Manobras.

MR

x
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Manobra de Virada

Virar cable.

x

x

Trincar portas.

x

x

Virar as malletas.

x

x

Virar aparello.

x

x

Apertura porta pantano.

x

x

x

x

Abrir

copo

e

voltear

capturas

en

pantano.

e. No procesado as tarefas que se realizan (cortar cabeza, Eviscerar, etc.) implican
principalmente a realización de movementos repetitivos principalmente de
bonecas, e a adopción de bipedestación prolongada.
POSTO DE TRABALLO: CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO
PROCESO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

x

Clasificación.

x

cabeza

/

cola

/

aletas

/

x

eviscerar.
Elaboración

x

Filetear.

x

Lavado.

x

Pelado.

x
x

Carga en túneles.

f.

MR

Selección.

Cortar
PROCESADO

PF

x

Empaquetar.

x

Limpeza del parque de pesca.

x

x

Durante a estiba, as tarefas a realizar implican manipulación manual de cargas
da mercancía e posturas forzadas.
POSTO DE TRABALLO: CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO
PROCESO

ESTIBA

PROCEDEMENTO

Estiba en bodega

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

PF

Descarga de túneles.

x

x

Desmoldear/encaixar.

x

x

Flexar.

x

x

Estiba en bodega.

x

x

MR
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g. Na navegación a porto, predominan as posturas forzadas e manipulación
manual de cargas durante a estiba.

POSTO DE TRABALLO: CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO
PROCESO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

Desarranche
NAVEGACIÓN A
PORTO

Navegación

Chegada a porto

Estibar

e

revisar

o

aparello

e

PF

x

elementos auxiliares.

MR

x

Navegación libre.

x

Limpeza do buque.

x

Atraque.

x

Desatraque.

x

h. Durante a descarga, os mariñeiros realizan principalmente manipulación manual
de cargas, necesaria para depositar en porto mercancía e material e posturas
forzadas nas tarefas consistentes na limpeza da bodega.

POSTO DE TRABALLO: CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO
PROCESO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

DESCARGA

Descarga en porto

Descarga Porto.
Limpeza en bodega.

PF

MR

x
x
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XEFE DE MÁQUINAS/ OFICIAL DE MÁQUINAS/ ENGRAXADOR

a. Durante o pertrecho, realízanse tarefas relacionadas coa preparación do buque
para partir e faena. No aprovisionamento de víveres e aparellos, predomina a
manipulación manual de cargas para cargar e almacenar o buque.
POSTO DE TRABALLO: XEFE DE MÁQUINAS/ OFICIAL DE MÁQUINAS/
ENGRAXADOR
PROCESO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

PF

MR

Traslado a porto.
Embarque/desembarque.
Preliminares

Transitar polo buque.
Acendido

de

la

máquina

y

equipos

radioeléctricos.

PERTRECHO

x

Preparar carga en peirao.
Víveres/
cebo/

aparellos/

Material

mantemento
Combustible

de

Carga mecánica (grúa/puntal) a bordo.
Carga manual a bordo.

x

Almacenamento da carga.

x

Toma de combustible.

b. Na navegación ó caladoiro, a exposición a riscos ergonómicos predomina pola
adopción de posturas forzadas, nas tarefas sobre o control do funcionamento e
mantemento dos equipos, circuítos, tuberías, sistemas hidráulicos, equipos
xeradores de enerxía, maquinillas, molinetes, etc. tarefas sobre a comprobación
dos niveis de aceite, auga e presión, localización de fallos e reparación.
POSTO DE TRABALLO: XEFE DE MÁQUINAS/ OFICIAL DE MÁQUINAS/
ENGRAXADOR
PROCESO

NAVEGACIÓN
CALADOIRO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

Ó
Navegación

Control

de

mantemento

funcionamento

e

PF

MR

x
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c. Durante a navegación a porto, adóptanse posturas forzadas.

POSTO DE TRABALLO: XEFE DE MÁQUINAS/ OFICIAL DE MÁQUINAS/
ENGRAXADOR
PROCESO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

NAVEGACIÓN A
PORTO

PF

Navegación

Navegación libre

x

Chegada a porto

Desembarque

x

MR

d. Para o proceso de descarga, deposítase a mercancía e o material fora da
embarcación, predominando a manipulación manual de cargas.

POSTO DE TRABALLO: XEFE DE MÁQUINAS/ OFICIAL DE MÁQUINAS/
ENGRAXADOR
PROCESO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

DESCARGA

Descarga en porto

PF

MR

x

Descarga pesca

COCIÑEIRO/MARMITÓN
a. O cociñeiro/marmitón interven, igual que o resto de membros da tripulación
nalgunhas das tarefas que comprende o pertrecho. Para o aprovisionamento de
víveres e aparellos, realizan manipulación manual de cargas para cargar e
almacenar a embarcación.
POSTO DE TRABALLO: COCIÑEIRO/MARMITÓN
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

RISCO ERGONÓMICO
MMC

Preparar

carga

(víveres,

aparellos, etc.) en peirao.
PERTRECHO

Víveres/aparellos/
cebo/Material
mantemento

de

PF

MR

x

Carga mecánica
(guindastre/puntal) a bordo.
Carga manual a bordo.

x

Almacenamento da carga.

x
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b. Mentres se navega ó caladoiro, o cociñeiro realiza as tarefas propias do seu
posto de traballo consistentes en cociñar, servir e manter limpa a cociña.
Durante este proceso, o traballador está exposto a risco ergonómico, por
manipulación manual de cargas, posturas forzadas e movementos repetitivos.
A manipulación manual de cargas é habitual no manexo dos distintos elementos
necesarios para as tarefas de cociña, os cales adoitan ser pesados: ollas, pezas de
carne, paquetes de alimentos, cubos de lixo, etc. así como actividades de empuxe
e arrastre de carros .
As posturas forzadas son constantes mantendo a bipedestación prolongada,
flexión de pescozo, torsións de tronco e posturas forzadas de extremidades
superiores

no

manexo

de

alimentos

para

depositalos

no

mobiliario

correspondente.
Movementos repetitivos en bonecas durante a preparación dos alimentos.
POSTO DE TRABALLO: COCIÑEIRO/MARMITÓN
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

NAVEGACIÓN A
CALADOIRO

Navegación

Cociñar/servir/limpeza.

RISCO ERGONÓMICO
MMC

PF

MR

x

x

x

c. Durante a navegación a porto, tamén realízase a preparación de alimentos.

POSTO DE TRABALLO: COCIÑEIRO/MARMITÓN
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

NAVEGACIÓN A
PORTO

Navegación

Cociñar/servir/limpeza.

RISCO
ERGONÓMICO
MMC

PF

MR

x

x

x
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d. Durante a descarga, o cociñeiro colabora para depositar a mercancía e o material
fora da embarcación, predominando a manipulación manual de cargas.

POSTO DE TRABALLO: COCIÑEIRO/MARMITÓN
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

RISCO
ERGONÓMICO
MMC

DESCARGA

Descarga en porto

Descarga pesca.

PF

MR

x
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5. ESTUDO CUALITATIVO
5.1 INTRODUCIÓN

Coa finalidade de obter unha visión máis real sobre a exposición a factores de risco
ergonómico do colectivo de traballadores do sector, segundo procesos, procedementos e
tarefas da actividade pesqueira, a metodoloxía do proxecto contempla a realización dun
estudo cualitativo a través das seguintes técnicas:
-

Entrevistas en profundidade dirixidas a profesionais do sector (técnicos de
prevención, mandos intermedios, responsables de seguridade, etc.), para coñecer
as principais situacións de risco ergonómico asociadas ás tarefas que realiza o
tripulante e as medidas correctoras que resulten máis idóneas.

-

Grupo de discusión dirixido á tripulación pesqueira que ocupe postos de traballo
obxecto do estudo na arte de arrastre, coñecer a súa percepción sobre os
principais factores de risco ergonómico aos que están expostos, situacións que
entrañan maior risco, alternativas e posibles solucións.

5.2 RESULTADOS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADE

Neste apartado expóñense os resultados obtidos tras realizar as entrevistas. A recolleita
de información tradúcese na obtención e posterior análise do diálogo libre e espontáneo
entre o entrevistador e o entrevistado.
Para reforzar o documento, pareceunos importante transcribir literalmente, algúns
tramos das entrevistas.
Os temas que se abordaron foron os seguintes:

1. Condicións de traballo no sector pesqueiro na arte de arrastre. Xeneralidades.
2. Identificación de factores de risco ergonómico na arte de arrastre.
3. Medidas de prevención e protección. Posibles solucións.
4. Información e formación.
5. Lesións relacionadas coa carga ergonómica.
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1. Condicións

de

traballo

no

sector

pesqueiro

na

arte

de

arrastre.

Xeneralidades.
Atopámonos ante un sector con moitas particularidades, xa que a actividade pesqueira
está condicionada polo mar, a pesca, as condicións climatolóxicas, xornadas laborais
excesivamente prolongadas e a un ritmo intenso.
A carga ergonómica á que están expostos os traballadores increméntase por condicións
de traballo na actividade pesqueira como:
-

Barco en constante movemento.
“En todas estas fases hai manipulación de cargas como posturas forzadas, e como está en
movemento, iso supón opoñer resistencia con pernas, xeonllos”
“Soamente o feito de estar de pé. Queiras ou non, estás continuamente movéndote.”

-

Condicións ambientais: temperatura e humidade
“Tamén engadiría a temperatura, porque a maior parte do ano isto realízase en
temperaturas frescas, e pola mañá si o corpo non está suficientemente preparado. É un
engadido o traballar en ambientes fríos.”

-

A

temperatura

en

bodega,

especialmente

cando

trátase

de

arrastreiros

conxeladores, xa que as cámaras soen ter unha temperatura de -25 grados
centígrados.
“Sobre todo nos traballos en bodegas. Adoitan traballar a menos 25 grados. Son
temperaturas moi amoladas para facer a manipulación manual de cargas.”

-

Xornadas de traballo que prolónganse no tempo en función das mareas, con
descansos escasos.
“O peixe depende das mareas, e se cadra hai traballo 8 horas, ou 3 horas, ou se cadra un
día traballas 15 horas”
“Aquí os tempos son imprevisibles”
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-

Dependendo do tipo de pesca, a carga ergonómica pode variar.
“Un peixe que require moito procesado son a pota e o calamar. Supón moito movemento
repetitivo.”

-

Se o buque arrastreiro é para peixe destinado á conxelación, requírese maior
carga ergonómica principalmente no procesado e no almacenamento do peixe, xa
que aínda que as tarefas son prácticamente similares nun arrastreiro de peixe
fresco e nun arrastreiro de peixe conxelado, neste último hai máis tarefas.
“Á hora de procesar o peixe, a diferenza é que no conxelador desenvólvense moitísimas
máis tarefas que nun barco de fresco.”
“Nun barco fresco se eviscera o peixe, lávase e pouco máis. Non lle cortas cabeza, nin cola,
non fas filetes, non o cargas en túneles nin o descargas.”

-

As alturas son estándar.
“As alturas son tamén estándar. Non se ten en conta que un mariñeiro poida ser máis alto
ou máis baixo. Son estruturas fixas.”

2. Identificación de factores de risco ergonómico na arte de arrastre.
Os postos de traballo nos que se identifica maior carga ergonómica son os de mariñeiro e
contramestre, aínda que tamén pode haber carga noutros postos de traballo como o de
patrón ou cociñeiro.
“Principalmente o mariñeiro.”
“Basicamente mariñeiro e contramestre. Os demais son levadeiros. ”
“O patrón ten unha postura estática. É dicir, sen moverse, e iso é unha carga brutal porque
en moitísimos casos non hai unha cadeira para sentarse. Estás durante 12 horas diante
dunha consola.”
“Noutros postos de traballo pódese realizar algún traballo puntual. Se cadra ten que
reparar unha zona de difícil acceso, pero a carga ergonómica é moito menor nun mecánico,
cociñeiro ou oficial, que nun mariñeiro.”
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Tendo en conta as fases que se diferencian na arte de arrastre do sector pesqueiro:
pertrecho, navegación a caladoiro, captura, procesado, estiba, navegación a porto e
chegada a porto, identifícase maior carga ergonómica no pertrecho durante a
preparación da arte, na captura, procesado, e aquelas tarefas consistentes na carga e
descarga da mercancía.
“Poderiamos diferenciar o que é a preparación da arte, durante o pertrecho, o procesado e
a estiba en bodega, que xa é a manipulación de cargas, de caixas...”
“...no arranchado do buque (pertrecho) e na carga e descarga en bodegas por falta de
equipación, moitas veces faise manualmente.”

Segundo a tipoloxía de sobreesforzo, durante o pertrecho, na preparación da arte e na
fase de procesado predominan as posturas forzadas e os movementos repetitivos.
“Cando se está preparando o aparello, dan dúas voltas co cabo, pasan a agulla e tiran. É un
movemento que teñen que facer en cada unha das mallas.”
“No procesado, sobre todo posturas forzadas, e movementos repetitivos”.
“Tarefas de preparación de utensilios e de aparellos, adóitanse realizar na cuberta do barco
e como tampouco hai espazo para iso, pois hai posturas forzadas.”

Durante a captura, destaca a manipulación manual de cargas, xa que se trata de tarefas
que requiren dun esforzo físico importante, do mesmo xeito que na estiba e a carga e
descarga cando se chegou a porto.
“Son tarefas que fundamentalmente requiren esforzo tanto a nivel de man como de costas,
porque son tarefas esixentes.”
“No arrastreiro de peixe conxelado, tes que cargar o peixe en bandexas, onde nunha cinta
transportadora ti vas metendo o peixe, e despois nunha caixa, que se despraza ata a zona
de conxelación, onde a carga no 99% dos casos é manual.”
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3. Medidas de prevención e protección. Posibles solucións.

Dende o punto de vista técnico, vanse mecanizando algunhas tarefas que comprende a
fase de procesado, o cal non evita posibles sobreesforzos por posturas forzadas e
movementos repetitivos, pero si que axuda na realización de tarefas.
“No arrastreiro conxelador están mecanizadas moitas tarefas de cuberta, para que o propio
traballador non sexa o que ten que realizar un esforzo elevado. Utilízanse moitos aparellos
mecánicos.”
“Antes o peixe segundo contan, unha vez que sobe a bordo e procédese ao procesado, non
existían cintas transportadoras e traballábase a man. Agora, hai un circuíto no que a
manipulación do peixe xa non se fai como antes.”

Tamén se propoñen medidas organizativas orientadas ao aproveitamento do espazo e ao
uso de mobiliario que alivie na medida do posible a carga ergonómica.
“Recoméndase que nos barcos haxa un espazo habilitado para todo tipo de tarefas. Si o
procesado supón posturas forzadas, pois habilitar unha mesa.”
“As medidas van máis orientadas a organizar e que segundo as características do espazo
aprovéitese o espazo Dende un punto de vista ergonómico.”

Unha das medidas máis importantes e que se considera esencial é a de que se
incremente o número de tripulantes na embarcación, por entender que estas van moi
axustadas, e que os traballadores adoitan ir sobrecargados.
“...que as tripulacións mínimas sexan realistas. É imposible defender un barco con 5
tripulantes.”

Os entrevistados insisten na proposta de medidas organizativas que viren en torno ás
xornadas laborais, descansos, e rotación de tarefas sempre que se poida.
“Hai un problema enorme coas xornadas de traballo no mar.”
“...Que descansasen minutos cada dúas horas, que rotaran as tarefas.”
“Hai barcos que fan quendas de traballo, aínda que é pouco habitual. Que sería o ideal?
Rotar traballos, e facer descansos. Pero polo xeral, un traballador que carga túneles, un
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traballador que descabeza, un traballador que clasifica, etc. É dicir, non se adoita rotar no
posto de traballo.”
“O único serían medidas organizativas mediante rotación.”

4. Información e formación.
Con carácter xeral, os traballadores adoitan recibir información e formación en materia
preventiva e de forma específica sobre os riscos ergonómicos no posto de traballo,
medidas de prevención e de protección, etc.
Tanto a información como a formación que se recibe, varía segundo o Servizo de
Prevención do que se trate:
“Depende de cada unha das empresas. Nos damos unhas normas de seguridade sobre
como mover as cargas, unha explicación básica dese movemento de cargas.”
“A información trata sobre temas xerais de ergonomía. Como manipular correctamente
unha carga. Temas de riscos lumbares, etc. A información dase en papel e mediante
charlas.”
“Se da unha información inicial e despois unha charla xeral de formación. As charlas poden
ser no aula, no propio barco, en cuberta, etc. interactúas con eles. É algo máis continuo.
Cada marea, falas con eles, cóntanche os seus problemas, etc. e vaslles introducindo en
temas de prevención.”

Os entrevistados coinciden en incidir en formación específica sobre temas relacionados
en hixiene postural, preparación física, identificación de posturas daniñas, etc.
“Hixiene postural para que os traballadores identifiquen posturas que poden resultar
daniñas por exemplo o feito de inclinar as costas para traballar no chan. Estamos facendo
unha campaña, na que se ven as tarefas que se realizan e sobre estas tarefas propóñense
recomendacións.”
“Moi importantes as pautas para manipular cargas. Ultimamente estamos realizando
recomendacións de calentamento e estiramento. A formación aos traballadores dirixida a
preparar o organismo antes de realizar a tarefa, é importante. E cando se acaba, facer
estiramentos para aliviar toda esa tensión”
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5. Lesións relacionadas coa carga ergonómica.
A maioría das lesións que se producen son lumbalxias, lesións en tren superior e máis
concretamente lesións de túnel carpiano.
“Eu empecei a atoparme con bastantes situacións de túnel carpiano. Tamén hai que ter en
conta a vibración á que está exposto o traballador durante toda a xornada laboral.”

A lesión pódese agravar ou prolongarse, se o traballador continúa no seu posto de
traballo, tónica habitual no sector cando a lesión prodúcese no barco, ou ben, polas
particularidades propias da actividade como as vibracións.
“Cando tes lumbalxia danche medicación. Si o traballador está moi mal quédase na cama,
pero polo xeral, teñen un problema e é que si eu me quedo na cama, alguén vai cargar co
meu traballo, e socialmente iso está mal visto polos compañeiros e por eles mesmos.”
“A xente forza todo o que pode.”
“Soamente o feito de estar de pé, queiras ou non estás continuamente movéndoche. É moi
importante ter en conta como afecta aos discos intervertebrales. Si a marea dura 9 meses,
estás castigando as costas dun xeito brutal.”

Dende o sector suscítase a posibilidade de realizar un seguimento deste tipo de lesións, a
través da visita ao médico do traballador cando estea en terra, ou ben, contratando un
Servizo de Prevención que realice o seguimento deste tipo de lesións.
“Nós insistimos en que se contrate cun Servizo de Prevención para que fagan un
seguimento.”
“Aconsellamos que logo dunha lesión determinada, pásense polo servizo de Vixilancia da
Saúde.”

Por outra banda, cando un traballador atópase mal, os patróns contan cunha formación
sanitaria específica avanzada, e a través dos síntomas que transmite o traballador, e a
conexión radiofónica cun médico, a priori trataríase a lesión.
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“A bordo, un dos patróns ten unha formación sanitaria avanzada que se comunica cun
médico por radio, e convértese nos ollos, os oídos e as mans do médico, para que o médico
que está alí, diagnostique e proporciónese o tratamento adecuado.”

5.3 RESULTADOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Mediante o grupo de discusión suscitouse un debate entre os asistentes, para facilitar o
intercambio de opinións sobre aspectos que todos coñecen en referencia ao ámbito da
Prevención de Riscos Laborais.
Do mesmo xeito que nas entrevistas, para reforzar o documento se transcriben algúns
tramos do grupo de discusión.
A continuación preséntanse os principais puntos que se trataron no grupo de discusión:
1. Principais procesos na actividade pesqueira nos que predomina o risco
ergonómico.
2. Tipoloxía de risco ergonómico: manipulación manual de cargas, posturas
forzadas e/ou movementos repetitivos.
3. Medidas de prevención.
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PRINCIPAIS PROCESOS NA ACTIVIDADE PESQUEIRA NOS QUE PREDOMINA O
RISCO ERGONÓMICO
Os asistentes ao grupo de discusión sinalan os procesos de pertrecho, procesado e estiba
e carga/descarga como aqueles nos que maior carga ergonómica hai.
“No arranchado do buque e na carga e descarga en bodegas, porque moitas veces faise
manualmente.”
“Cando se sobe ao barco captúraa, hai que facer moito esforzo.”

É importante diferenciar os elementos que incrementan a carga ergonómica:


Se falamos dun arrastreiro conxelador ou dun arrastreiro de peixe fresco, porque
no arrastreiro conxelador increméntanse as tarefas e hai maior carga ergonómica.
“No procesado, sobre todo nos arrastreiros conxeladores, que o fan en bandexas”.



Condicións climatolóxicas como a temperatura. O uso de Equipos de Protección
Individual adecuados resulta imprescindible.
“A maioría das veces o traballo facémolo con temperaturas frescas, e si a roupa non é a
boa, é peor.”



O movemento do barco.
“… como está en movemento, forzas coas pernas e os xeonllos”.



Falta de espazo.
“Cando preparas as cousas no barco, tampouco hai espazo”.



Ritmo de traballo e xornadas laborais prolongadas.
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“Hai que pensar que si non hai peixe non hai traballo. Si hai peixe, hai traballo”
“Moitos accidentes son por falta de descanso.”

O posto de traballo que máis exposto a carga ergonómica é o mariñeiro.
“Principalmente o mariñeiro. O cociñeiro, mecánico ou o oficial teñen menos carga.”

As partes do corpo que se ven máis afectadas son as costas e as extremidades
superiores.
“As tarefas que se adoitan realizar na cuberta do barco son de moito esforzo. Temos
problemas de costas e problemas coas mans”

“No pertrecho as cargas son enormes, e tamén a descarga.”

“Hai sobreesforzos principalmente en bodega, hernias e problemas de ombreiros, de
xeonllos en cuberta polo que se move o barco. Problemas de ligamentos.”

TIPOLOXÍA DE RISCO ERGONÓMICO: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS,
POSTURAS FORZADAS E/OU MOVEMENTOS REPETITIVOS

Unha vez identificados os procesos da actividade con maior carga ergonómica, os
asistentes ao grupo de discusión sinalan os riscos ergonómicos máis importantes
asociados ás tarefas que se realizan.
Destacan as posturas forzadas e a manipulación manual de cargas practicamente en
todas as fases da actividade:

“No arranchado, moitos problemas de pescozo, ombreiros, costas, todo o tren superior.”
“O que é a preparación da arte, pertrecho, navegación a caladoiro, procesado, estiba en
bodega, hai manipulación de cargas, caixas, en todas estas fases hai manipulación de
cargas e posturas forzadas”
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“No parque de pesca, a manipulación de cargas é bruta. En movemento e cunha superficie
resbaladiza.”

Durante o procesado, e principalmente cando vaise a conxelar a captura, predominan a
manipulación de cargas e as posturas forzadas con bipedestación prolongada.
“... as capturas pasan ao parque de pesca que é onde se clasifican, métense en cámaras de
conxelación si a pesca é para conxelación, e si non, pásanse a bodega. O que fan é pasar
as caixas unha a unha á bodega, pasando as caixas por encima da súa cabeza.”

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Os asistentes ao grupo de discusión son conscientes das dificultades á hora de adoptar
medidas de prevención que eviten ou minimicen a carga ergonómica á que están
expostos no seu posto de traballo.
As principais medidas pasan pola automatización das tarefas, tal e como en moitos casos
xa se realiza, principalmente no pertrecho, no procesado e na carga en bodega, pero iso
non impide que aínda haxa moita manipulación de cargas manual.
“Se falamos de carga en bodegas, pódese mecanizar, con sistemas de transporte a través
de cintas, e elevadores, aínda que en bodega sempre hai dous traballadores que están
facendo estiba e iso é manual, non hai outra opción.”

Tras insistir na falta de espazo para realizar as tarefas, agravando a carga ergonómica,
sinalan a posibilidade de aproveitar o espazo, para que dende un punto de vista
ergonómico facilítese ao traballador a faena.
“…segundo as características do espazo, aproveitalo para que podámonos mover mellor”.

Algúns participantes ao grupo de discusión entenden que as solucións poderían ser
organizativas, e sendo conscientes do difícil que é cambiar hábitos, entenden que podería
ser bo rotar nas tarefas.
“ Poderíase rotar nas tarefas”.
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Incidir na información e a formación dos traballadores sobre ergonomía tamén pode
servir como medida de concienciación e sensibilización, para fomentar hábitos
hixiénicos e pautas de traballo saudables.
“Sería bo recibir información en xeral sobre temas de ergonomía. Cómo manipular
unha carga, cómo preparar o corpo para traballar…”
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6. RESULTADOS E CONCLUSIÓNS

Os principais resultados e conclusións que se obtiveron no presente estudo, poñen de
manifesto a exposición da tripulación pesqueira a riscos laborais de natureza ergonómica
na arte de arrastre, pola realización de tarefas que implican manipulación manual de
cargas,

posturas forzadas

e/ou

movementos

repetitivos

así coma

bipedestación

prolongada ao longo da xornada laboral nalgúns postos de traballo obxecto do estudo.
Dende o sector, identifícanse claramente os posibles trastornos músculo esqueléticos que
poden afectar aos postos de traballo, con todo, considérase que a adopción de melloras
encamiñadas a paliar este tipo de riscos, é unha tarefa difícil e complicada, xa que as
condicións de traballo e a exposición de traballadores a riscos ergonómicos, inflúen as
particularidades do sector: medio en movemento, espazos de traballo reducidos,
xornadas de traballo prolongadas, ritmo de traballo elevado, condicións climatolóxicas,
dimensións e peso das capturas, e en ocasións falta de medios mecánicos para a
manipulación de cargas.
En xeral, a tripulación está exposta a riscos ergonómicos, durante o proceso de descarga
da mercancía en porto, a consecuencia da manipulación de cargas que realiza durante a
elevación, empuxe e arrastre da mercancía, cuxos esforzos variarán segundo o tamaño e
peso da pesca, e segundo sexa peixe para fresco ou para conxelación.
Nas distintas fases da actividade pesqueira contémplanse posibles trastornos músculo
esqueléticos:
- Durante o pertrecho, nas tarefas de preparación da arte predominan as posturas
forzadas, principalmente no mariñeiro e contramestre.
- Durante a navegación, nos postos de capitán/patrón/oficial é habitual a
bipedestación prolongada.
- Durante captura, no mariñeiro e no contramestre tamén son habituais as
posturas forzadas, e a manipulación manual de cargas.
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- Durante o procesado do peixe, os movementos repetitivos e as posturas
forzadas tamén son frecuentes, agravándose cando se trata de peixe para
conxelación.
- O cociñeiro/marmitón está exposto a manipulación de cargas e bipedestación
prolongada no posto de traballo.
- Durante a navegación ó caladoiro, o xefe de máquinas/oficial de máquinas/
engraxador, adopta posturas forzadas ao realizar tarefas de funcionamento e
mantemento dos equipos.

A continuación suscítanse as seguintes propostas de mellora a modo de recomendación,
dirixidas a profesionais do sector pesqueiro sobre a actividade pesqueira da arte de
arrastre, coa finalidade de obter unha mellora sobre as condicións ergonómicas dos
traballadores:

DENDE O PUNTO DE VISTA ORGANIZATIVO



Tripulacións mínimas suficientes para defender a embarcación.



Rotación de tarefas, naquelas fases do proceso que se poidan introducir. Por
exemplo, no procesado, alternar clasificado coas tarefas en túnel.



Estudar a posibilidade de introducir quendas de traballo.



Introducir pequenos descansos ao longo da xornada laboral, pausas e micro
pausas.

DENDE O PUNTO DE VISTA DA INFORMACIÓN E A FORMACIÓN



Deseño dun plan de formación específico en ergonomía, de carácter práctico, no
que se contemplen a manipulación manual de cargas, posturas forzadas e/ou
movementos repetitivos, e segundo posto de traballo.
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Formación inicial dirixida aos traballadores de novo ingreso para que reciban
dende o inicio da súa actividade unha formación inicial específica sobre métodos
de traballo ergonómicos.



Deseño de cursos periódicos orientados á “concienciación e sensibilización” dos
traballadores sobre prácticas de traballo ergonómicas e saudables.

DENDE

O

PUNTO

DE

VISTA

DO

MANTEMENTO

FÍSICO

DOS

TRABALLADORES



Introducir programas de exercicios físicos que contemplen calentamento dos
grandes grupos musculares e estiramentos.



Concienciar ao colectivo de traballadores, da importancia do mantemento físico e
da realización de exercicios de calentamento e de estiramento antes de iniciar a
actividade laboral, durante pausas e micro pausas da actividade, e unha vez
finalizada a actividade.



Fomentar os cambios de mentalidade necesarios en armadores e patróns para a
implantación de programas de exercicios posturais que eviten lesións e trastornos
músculo esqueléticos.

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



A adquisición e uso de Equipos de Protección Individual (EPI´s) necesarios.



Uso de EPI´s, por cambios bruscos de temperatura.



Uso de EPI’s sempre en perfectas condicións de uso, e conforme ao establecido
segundo normativa específica.

DENDE O PUNTO DE VISTA TÉCNICO


Estudo en profundidade sobre a sinestralidade laboral no sector pesqueiro na arte
de arrastre, para identificar principais lesións asociadas ás tarefas e elaborar un
plan específico de actuacións preventivas.

52

BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS NA ARTE DE ARRASTRE PARA O SECTOR PESQUEIRO DE GALICIA



Dispoñer sempre dos equipos de traballo axeitados: ergonómicos e que permitan
a realización de tarefas sen adoptar posturas forzadas.



Adquirir medios técnicos para a automatización de tarefas que poidan supoñer
trastornos músculo esqueléticos.



Apostar por I+D para introducir e obter novos deseños sobre os equipos de
traballo.



Realización de estudos ergonómicos por posto de traballo, que permitan obter uns
resultados tanxibles e reais sobre as condicións de traballo do colectivo de
traballadores afectados.

DENDE O PUNTO DE VISTA DA XESTIÓN PREVENTIVA



Incluír procedementos de traballo que inclúan prácticas de traballo ergonómicas e
saudables para o colectivo de traballadores.



Fomentar métodos de traballo e prácticas ergonómicas a través dunha hixiene
postural.
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7. FICHAS ERGONÓMICAS

As seguintes fichas ergonómicas suscítanse por posto de traballo incluíndo funcións,
proceso, procedemento e tarefas nas que se identifica o risco ergonómico, diferenciando
segundo trátese de manipulación manual de cargas (MMC), posturas forzadas (PF) e/ou
movementos repetitivos (MR), para a continuación propoñer boas prácticas ergonómicas.

As fichas son as seguintes:

1. FICHA ERGONÓMICA CAPITÁN/PATRÓN/OFICIAL.
2. FICHA ERGONÓMICA CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO.
3. FICHA ERGONÓMICA XEFE DE MÁQUINAS/OFICIAL DE MÁQUINAS/ENGRAXADOR.
4. FICHA ERGONÓMICA COCIÑEIRO/MARMITÓN.
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FICHA ERGONÓMICA: CAPITÁN/PATRÓN/OFICIAL

FICHA BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS
POSTO DE TRABALLO: PATRÓN/CAPITÁN /OFICIAL
FUNCIÓNS: Realización de operacións de goberno do buque, dirección das manobras de cuberta, xestión
e organización do traballo a bordo, operacións de manobra, carga e estibado do buque, determinar tempo de
arrastre, ordes de manobra, largada e virada. Operacións de extracción de pesca, en caso de urxencia,
e de control do mantemento do buque.
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

RISCO ERGONÓMICO
MMC

PERTRECHO

Preparación da arte

Manexo de maquinilla e resto de
equipos

PF

MR

X

Tarefas con pantallas de
NAVEGACIÓN Ó CALADOIRO

Navegación

visualización de datos, e outros

x

equipos de traballo.
Tarefas con pantallas de
CAPTURA

Navegación

visualización de datos, e outros

x

equipos de traballo.
Tarefas con pantallas de
NAVEGACIÓN A PORTO

Navegación

visualización de datos, e outros

x

equipos de traballo.
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BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS PARA O CAPITÁN/PATRÓN/OFICIAL
1.

Antes de iniciar a xornada laboral, e durante as pausas e descansos, ou cando se note
sobrecarga muscular, débense realizar exercicios de calentamento e estiramento, como os
que se indican a continuación:

a) Pescozo (flexionar a cabeza diante e atrás, virar a cabeza cara aos lados,
inclinar a cabeza a esquerda e dereita, etc.).

b) Extremidades superiores e bonecas (estiramentos de brazos, bonecas e
ombreiros).

c) Zona lumbar (virar a cintura a un lado e outro, estirar a zona lumbar inclinando
as costas cara adiante, etc.)

2.

Cando

o

traballo

esixa

posturas

forzadas

ante

unha

bipedestación

prolongada,

recoméndanse as seguintes pautas:
a) Cambia a posición dos pes.
b) Intenta alternar posturas estáticas con outras que impliquen movemento.
c) Utiliza reposapés se se dispone del e evita dobrar as costas.
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d) Intenta que os ombreiros permanezan en posición de repouso.
e) Procura traballar no plano frontal con relación aos elementos de traballo.
f) Utiliza asento ou repousa músculos si disponse del, durante o traballo ou durante a
realización de descansos.
g) Se utilízase asento, este deberá ser pivotante e regulable.
h) Intenta realizar o menor número posible de movementos, e achegar todo o que se
poida os elementos de traballo ao traballador.
i) Para evitar posturas forzadas de pescozo: flexión (cara adiante), extensión do
pescozo, inclinación lateral e rotación axial, os elementos de traballo deben estar
dentro dun área que vaia entre os ombreiros e á altura dos ollos.
j) Para evitar posturas forzadas de ombreiros, a altura dos elementos de traballo debe
situarse entre as cadeiras e os ombreiros.
k) Para evitar posturas forzadas de cóbados (pronación, supinación, flexión e
extensión) intentarase que os elementos de traballo estean situados ao alcance óptimo
da extremidade superior.
i) Cando non sexa posible manter os elementos de traballo ao alcance adecuado do
traballador, este deberá procurar virar todo o corpo e non só o tronco.

PRONACIÓN

3.

SUPINACIÓN

FLEXIÓN

EXTENSIÓN

Asiste aos cursos de formación que se proporcionan sobre formación e entrenamento en
técnicas seguras de manipulación.

4.

Segue os métodos de traballo ergonómicos e saudables que facilítanse para evitar vicios
adquiridos.

5.

Ante calquera molestia débese acudir ao servizo médico.

6.

Coidado físico mediante exercicio e alimentación equilibrada.
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FICHA ERGONÓMICA: CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO

FICHA BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS

POSTO DE TRABALLO: CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO
FUNCIÓNS: Organización dos traballos en cuberta, transmisión de ordes da ponte á tripulación de
cuberta, participación activa nas tarefas que se realizan a bordo. Operacións básicas de carga,
descarga, estibado e arranchado do buque e operacións de pesca: largada, virada, procesado e
estibado en bodega.
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

RISCO ERGONÓMICO
MMC

Preparación da arte

PERTRECHO

cebo/Material

CALADOIRO

x

Preparar as portas

x

Preparar cable

x

Preparar aparello

x

de

Preparativos

Preparación da arte

Manobra de largada

Manobra de arrastre

CAPTURA

Manobra de Virada

carga

(víveres,

aparellos, etc.) en peirao

mantemento

NAVEGACIÓN Ó

Preparar a malleta

Preparar
Víveres/aparellos/

Carga

mecánica

X

(guindastre

Carga manual a bordo

X

Almacenamento da carga

X

Desatraque (retirar pasarela,

x

soltar cabos, etc.)
Preparar o aparello, colocar

x

pesos, cadeas
Largar aparello

x

x

Largar malleta

x

x

Largar portas de arrastre

x

x

Largar cable

x

x

Manobras

x

Virar cable

x

x

Trincar portas

x

x

Virar as malletas

x

x

Virar aparello

x

x

Apertura porta pantano

x

x

x

x

en pantano

Elaboración

MR

/puntal) a bordo

Abrir copo e voltear capturas

PROCESADO

PF

Selección

x

Clasificación

x

Cortar cabeza / cola / aletas /
eviscerar

x

x
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Filetear

x

Lavado

x

Pelado

x

Carga en túneles

ESTIBA

Estiba en bodega

Desarranche

NAVEGACIÓN A PORTO

Navegación

Chegada a porto

x

Empaquetar

x

Limpeza do parque de pesca

x

Descarga de túneles

x

x

Desmoldear/encaixar

x

x

Flexar

x

x

Estiba en bodega

x

x

x

x

Estibar e revisar o aparello e
elementos auxiliares
Navegación libre

x

Limpeza do buque

x

Atraque

x

Desatraque

x

Descarga Porto

DESCARGA

x

x

x

Descarga en porto
Limpeza en Bodega

x
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BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS PARA O CONTRAMESTRE/MARIÑEIRO

1.

Antes de iniciar a xornada laboral, e durante as pausas e descansos, ou cando nótese

sobrecarga muscular, débense realizar exercicios de calentamento e estiramento, como os que
se indican a continuación:
Pescozo (flexionar a cabeza diante e atrás, virar a cabeza cara os lados, inclinar a
cabeza a esquerda e dereita, etc.).

Extremidaes superiores e bonecas (estiramentos de brazos, bonecas e ombreiros).

Zona lumbar (virar a cintura a un lado e outro, estirar a zona lumbar inclinando as
costas cara diante, etc.)

2.

Para tarefas coma a preparación da carga en peirao, a súa manipulación e almacenamento
a bordo, captura das especies, durante a preparación no procesado, a estiba en bodega,
descarga en porto, etc.

deberanse respectar sempre as consignas sobre manipulación

manual de cargas:


Utilizar na medida o posible, os equipos mecánicos dispoñibles para realizar a elevación,
traslado, e/ou movemento de cargas.



Mantemento axeitado dos equipos de traballo.



Evitar o uso de luvas cos que se perda a sensibilidade.



Antes de levantar ou transportar calquera carga “pesada”, é importante examinar as
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condicións desta (bordos afiados, sucidade, etc.), o seu peso, volume forma e punto/s de
agarre.


Débese retirar calquera obxecto que se atope no camiño a seguir durante o transporte da
carga.



Para a manipulación manual de cargas:
-

Dispoñer os pés de forma que a base de sustentación permítanos conservar o

equilibrio. Os pés deben estar separados nunha distancia equivalente á anchura dos
ombreiros.
-

-

Situar un pé lixeiramente adiantado sobre o outro.

Manter as costas rectas e flexionar as pernas dobrando os xeonllos sen sentarnos
nos talóns, porque entonces será máis dificultoso levantarse.

-

Meter o queixo para que o pescozo e a cabeza permanezan alineados co plano das
costas e mantéñase firme e recta a columna vertebral.

-

Suxeitar de xeito firme a carga, para poder levantala e desprazala. Para iso,
deberase asegurar o agarre da carga coa palma da man e la base dos dedos
mantendo recta a boneca.

-

Manter a carga próxima ao corpo e cos brazos e os cóbados pegados a ambos lados.
Os brazos permanecerán estirados sen flexionar, mantendo a carga “suspendida”.
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-

Levantar o peso gradualmente, suavemente e sen sacudidas.

-

Evitaranse sempre as torsións con cargas. Para virar, facelo sempre con todo o
corpo e con pequenos movementos cos pés.

-

Non levantar a carga por encima da cintura nun só movemento.

-

A carga deberase transportar sempre manténdose erguido.

-

Para empurrar cargas ou tirar delas, aproveitar o peso do corpo de xeito efectivo.

-

Na manipulación manual de cargas pódese tomar como referencia, que o traballador
non debe mover cargar que superen os 10Kg.

-

Débese realizar a carga entre varias persoas cando esta teña unhas elevadas
dimensións, peso superior a 25 Kg e tamaño de difícil transporte.

-

Cando o transporte da carga realízase entre dúas ou máis persoas, débese evitar a
improvisación.

-

3.

Se fose necesario, utilizar protección lumbar.

En procedementos coma a preparación da arte, procesado, estiba en bodega, chegada a
porto, descarga, etc. Débense evitar na medida do posible as posturas forzadas e
movementos repetitivos:



Procura realizar o menor número posible de movementos, e achegar todo o que poida os
elementos de traballo ao traballador.



Evita na medida do posible as posturas forzadas durante tempos prolongados.



Procura varias as posturas.
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Para evitar posturas forzadas de pescozo: flexión (cara diante), extensión de pescozo,
inclinación lateral e rotación axial, os elementos de traballo deben estar dentro dun área
que vaia entre os ombreiros e á altura dos ollos.



Para evitar posturas forzadas de ombreiros, a altura dos elementos de traballo debe
situarse entre as cadeiras e os ombreiros.



Para evitar posturas forzadas de cóbados (pronación, supinación, flexión y extensión)
intentarase que os elementos de traballo estean situados ao alcance óptimo da extremidade
superior.

PRONACIÓN


SUPINACIÓN

FLEXIÓN

EXTENSIÓN

Cando non sexa posible manter os elementos de traballo ao alcance axeitado do
traballador, este debe procurar virar todo o corpo e non só o tronco.



Sempre que sexa posible, débese alternar o traballo a pé e sentado facilitando a movilidade
das extremidades inferiores.



Sobre todo, durante o procesado, procura evitar posturas de boneca como flexión,
extensión, desviación ulnar y desviación radial.



A postura da boneca deberá ser sempre o máis neutra posible.

4.

Procura que os equipos de traballo e ferramentas atópense en bo estado.

5.

Aproveita as pausas e as micropausas para realizar estiramentos.

6.

Aproveita os descansos.

7.

Se dispón de algún tipo de asento, utilizalo durante as pausas e descansos.

8.

Formación e entrenamento en técnicas seguras de manipulación.

9.

Segue os métodos de traballo ergonómicos e saudables que facilítanse para evitar vicios
adquiridos.

10. Ante calquera molestia se debe acudir ao servizo médico.
11. Coidado físico mediante exercicio e alimentación equilibrada.
12. En relación aos Equipos de Protección Individual (EPI´s):
a.

Utiliza o calzado de seguridade.

b.

Para evitar cambios bruscos de temperatura, uso de roupa de protección térmica
que facilítase.

c.

Se algún EPI’s atópase defectuoso comunicao.
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FICHA

ERGONÓMICA:

XEFE

DE

MÁQUINAS/

OFICIAL

DE

MÁQUINAS/

ENGRAXADOR

POSTO DE TRABALLO: XEFE DE MÁQUINAS/ OFICIAL DE MÁQUINAS/ENGRAXADOR
PROCESO

PROCEDEMENTO

RISCO

TAREFAS

ERGONÓMICO
MMC

PF

MR

Traslado a porto
Embarque/desembarque
Preliminares

Transitar polo buque
Acendido

PERTRECHO

CALADOIRO

NAVEGACIÓN A PORTO
DESCARGA

máquina

e

equipos

Preparar carga en peirao
Víveres/aparellos/

Carga mecánica (guindastre/puntal) a

cebo/material

bordo

de

mantemento

NAVEGACIÓN A

da

radioeléctricos

x

Carga manual a bordo

x

Almacenamento da carga

x

Combustible

Toma de combustible

Navegación

Control do funcionamento e mantemento

x

Navegación

Navegación libre

x

Chegada a porto

Desembarque

x

Descarga en porto

Descarga pesca

x
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BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS PARA O XEFE DE MÁQUINAS /OFICIAL DE
MÁQUINAS/ENGRAXADOR

1. Antes de iniciar a xornada laboral, e durante as pausas e descansos, ou cando nótese
sobrecarga muscular, débense realizar exercicios de calentamento e estiramento, como os
que se indican a continuación:
Pescozo (flexionar a cabeza cara diante e atrás, virar a cabeza cara ós lados,
inclinar a cabeza a esquerda e dereita, etc.).

Extremidades

superiores

e

bonecas

(estiramentos

de

brazos,

bonecas

e

ombreiros).

Zona lumbar (virar a cintura a un lado e a outro, estirar a zona lumbar inclinando
as costas cara diante, etc.)

2. Para tarefas coma a preparación da carga en peirao, a súa manipulación e
almacenamento a bordo, descarga en porto, etc. Deberanse respectar sempre as
consignas sobre manipulación manual de cargas:


Utilizar na medida do posible, os equipos mecánicos dispoñibles para realizar a elevación,
traslado, e/ou movemento de cargas.



Mantemento axeitado dos equipos de traballo.



Evitar o uso de luvas cos que se perda sensibilidade.
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Antes de levantar ou transportar calquera carga “pesada”, é importante examinar as
condicións desta (bordes afiados, sucidade, etc.), o seu peso, volume forma e punto/s de
agarre.



Débese retirar calquera obxecto que se atope no camiño a seguir durante o transporte da
carga.



Para a manipulación manual de cargas:

-

Dispoñer os pés de forma que a base de sustentación permítanos conservar o equilibrio.
Os pés deben estar separados nunha distancia equivalente á anchura dos ombreiros.
Situar un pé lixeiramente adiantado sobre o outro.

-

Manter as costas rectas e flexionar as pernas dobrando os xeonllos sen sentarnos nos
talóns, porque entonces será máis difícil erguerse.

-

Meter o queixo para que o pescozo e a cabeza permanezan aliñados co plano das costas e
se manteña firme e recta a columna vertebral.

-

Suxeitar de xeito firme a carga, para poder levantala e desprazala. Para iso, deberase
asegurar o agarre da carga coa palma da man e a base dos dedos mantendo recta a
boneca.
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-

Manter a carga próxima ao corpo e cos brazos e os cóbados pegados a ambos os dous
lados. Os brazos permanecerán estirados sen flexionar, mantendo a carga ·suspendida”.

-

Levantar o peso gradualmente, suavemente e sen sacudidas.

-

Evitaranse sempre as torsións con cargas.

-

Para virar , facelo sempre con todo o corpo e con pequenos movementos con pés.

-

Non levantar a carga por enriba da cintura nun só movemento.

-

A carga deberase transportar sempre manténdose erguido.

-

Para empurrar cargas ou tirar delas, aproveitar o peso do corpo de xeito efectivo.

-

Na manipulación manual de cargas pódese tomar coma referencia, que o traballador non
debe mover cargas que superen os 10 Kg.

-

Débese realizar a carga entre varias persoas cando esta teña unhas elevadas dimensións,
peso superior a 25 kg. Tamaño de difícil transporte.

-

Cando o transporte da carga realícese entre dúas ou máis persoas, débese evitar a
improvisación.

-

Se fose necesario, utilizar protección lumbar.
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3. En traballos como o de mantemento de máquinas, localización de fallos e reparación, etc.
débense evitar na medida do posible as posturas forzadas:


Intenta realizar o menor número posible de movementos, e achegar todo o que se poida
os elementos de traballo ao traballador.



Evita na medida do posible as posturas forzadas durante tempos prolongados.



Procura varias posturas.



Para evitar posturas forzadas de pescozo: flexión (cara adiante), extensión do pescozo,
inclinación lateral e rotación axial; os elementos de traballo deben estar dentro dun área
que vaia entre os ombreiros e a altura dos ollos.



Para evitar posturas forzadas de ombreiros, a altura dos elementos de traballo debe
situarse entre as cadeiras e os ombreiros.



Para evitar posturas forzadas de cóbados (pronación, supinación, flexión e extensión)
intentarase que os elementos de traballo estean situados ao alcance óptimo da
extremidade superior.

PRONACIÓN


SUPINACIÓN

FLEXIÓN

EXTENSIÓN

Cando non sexa posible manter os elementos de traballo ao alcance axeitado do
traballador, este debe procurar virar todo o corpo e non só o tronco.



Procurar evitar posturas de boneca como flexión, extensión, desviación ulnar e desviación
radial.



La postura da boneca deberá ser sempre o máis neutra posible.

4. Procura que os equipos de traballo e ferramentas atópense en bo estado.
1.

5. Aproveita as pausas e as micropausas para realizar estiramentos.
6. Aproveita os descansos
7. Se disponse dalgún tipo de asento, utilizalo durante as pausas e descanso.
8. Formación e entrenamento en técnicas seguras de manipulación.
9. Segue os métodos de traballo ergonómicos e saudables que facilítanse para evitar vicios
adquiridos.
10. Ante calquera molestia débese acudir ao servizo médico.
11. Coidado físico mediante exercicio e alimentación equilibrada.
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12. En relación aos EPI´s:
a.

Utiliza o calzado de seguridade.

b.

Para evitar cambios bruscos de temperatura, uso de roupa de protección térmica que
facilítase.

c.

Se algún EPI’s atópase defectuoso, comunicalo.
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FICHA ERGONÓMICA: COCIÑEIRO/MARMITÓN

POSTO DE TRABALLO: COCIÑEIRO/MARMITÓN
PROCESO

PROCEDEMENTO

TAREFAS

RISCO ERGONÓMICO
MMC

Preparar carga (víveres,
aparellos, etc.)en peirao
PERTRECHO

Víveres/aparellos/
cebo/Material de
mantemento

NAVEGACIÓN Ó
CALADOIRO
NAVEGACIÓN A
PORTO
DESCARGA EN
PORTO

PF

MR

X

Carga mecánica
(guindastre/puntal) a bordo
Carga manual a bordo

X

Almacenamento da carga

X

Navegación

Cociñar/Servir/Limpeza

x

x

x

Navegación

Cociñar/Servir/Limpeza

x

x

x

Descarga pesca

x
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BOAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS PARA O COCIÑEIRO/MARMITÓN

1. Antes de iniciar a xornada laboral, e durante as pausas e descansos, ou cando nótese
sobrecarga muscular, débense realizar exercicios de calentamento e estiramento, como os
que se indican a continuación:
Pescozo (flexionar a cabeza cara diante e atrás, virar a cabeza cara ós lados,
inclinar a cabeza a esquerda e dereita, etc.).

Extremidades superiores e bonecas (estiramentos de brazos, bonecas e ombreiros).

Zona lumbar (virar a cintura a un lado e a outro, estirar a zona lumbar inclinando
as costas cara diante, etc.)

2. Para tarefas coma a preparación da carga en peirao, a súa manipulación e almacenamento
a bordo, descarga en porto, etc. Deberanse respectar sempre as consignas sobre
manipulación manual de cargas:


Utilizar na medida do posible, os equipos mecánicos dispoñibles para realizar a elevación,
traslado, e/ou movemento de cargas.



Mantemento axeitado dos equipos de traballo.
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Evitar o uso de luvas cos que se perda sensibilidade.



Antes de levantar ou transportar calquera carga “pesada”, é importante examinar as
condiciones desta (bordes afiados, sucidade, etc.), o seu peso, volume forma e punto/s de
agarre.



Débese retirar calquera obxecto que se atope no camiño a seguir durante o transporte da
carga.



Para a manipulación manual de cargas:

-

Dispoñer os pés de forma que a base de sustentación permítanos conservar o equilibrio. Os
pés deben estar separados nunha distancia equivalente á anchura dos ombreiros.
Situar un pé lixeiramente adiantado sobre o outro.

-

Manter as costas rectas e flexionar as pernas dobrando os xeonllos sen sentarnos nos
talóns, porque entonces será máis difícil erguerse.

-

Meter o queixo para que o pescozo e a cabeza permanezan aliñados co plano das costas e
se manteña firme e recta a columna vertebral.

-

Suxeitar de xeito firme a carga, para poder levantala e desprazala.

Para iso, deberase

asegurar o agarre da carga coa palma da man e a base dos dedos mantendo recta a
boneca.
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-

Manter a carga próxima ao corpo e cos brazos e os cóbados pegados a ambos os dous
lados. Os brazos permanecerán estirados sen flexionar, mantendo a carga ·suspendida”.

-

Levantar o peso gradualmente, suavemente e sen sacudidas.

-

Evitaranse sempre as torsións con cargas.

-

Para virar , facelo sempre con todo o corpo e con pequenos movementos con pés.

-

Non levantar a carga por enriba da cintura nun só movemento.

-

A carga deberase transportar sempre manténdose erguido.

-

Para empurrar cargas ou tirar delas, aproveitar o peso do corpo de xeito efectivo.

-

Na manipulación manual de cargas pódese tomar coma referencia, que o traballador non
debe mover cargas que superen os 10 Kg.

-

Débese realizar a carga entre varias persoas cando esta teña unhas elevadas dimensións,
peso superior a 25 kg. Tamaño de difícil transporte.

-

Cando o transporte da carga realícese entre dúas ou máis persoas, débese evitar a
improvisación.

-

Se fose necesario, utilizar protección lumbar.
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3. En traballos como o de cociña (preparación de comida, limpeza, etc.) débense evitar na
medida do posible as posturas forzadas e movementos repetitivos.


Intenta realizar o menor número posible de movementos, e achegar todo o que se poida os
elementos de traballo ao traballador.



Evita na medida do posible as posturas forzadas durante tempos prolongados.



Procura varias posturas.



Para evitar posturas forzadas de pescozo: flexión (cara adiante), extensión do pescozo,
inclinación lateral e rotación axial; os elementos de traballo deben estar dentro dun área
que vaia entre os ombreiros e a altura dos ollos.



Para evitar posturas forzadas de ombreiros, a altura dos elementos de traballo debe
situarse entre as cadeiras e os ombreiros.



Para evitar posturas forzadas de cóbados (pronación, supinación, flexión e extensión)
intentarase que os elementos de traballo estean situados ao alcance óptimo da extremidade
superior.

PRONACIÓN


SUPINACIÓN

FLEXIÓN

EXTENSIÓN

Cando non sexa posible manter os elementos de traballo ao alcance axeitado do
traballador, este debe procurar virar todo o corpo e non só o tronco.



Procurar evitar posturas de boneca como flexión, extensión, desviación ulnar e desviación
radial.



La postura da boneca deberá ser sempre o máis neutra posible.

4. Procura que os equipos de traballo e ferramentas atópense en bo estado.
5. Aproveita as pausas e as micropausas para realizar estiramentos.
6. Aproveita os descanso.
7. Se disponse dalgún tipo de asento, utilizalo durante as pausas e descanso.
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8. Formación e entrenamento en técnicas seguras de manipulación.
9. Segue os métodos de traballo ergonómicos e saudables que facilítanse para evitar vicios
adquiridos.
10. Ante calquera molestia débese acudir ao servizo médico.
11.Coidado físico mediante exercicio e alimentación equilibrada.
12. En relación aos Equipos de Protección Individual (EPI´s):
a. Utiliza o calzado de seguridade.
b. Para evitar cambios bruscos de temperatura, uso de roupa de protección térmica que
facilítase.
c. Se algún Equipo de Protección Individual atópase defectuoso, comunicalo.
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