Normes de seguretat dins de les instal·lacions del CCIB
Aquest document és el fruit de l’experiència i l’anàlisi de prevenció de risc laboral presents
en esdeveniments anteriorment desenvolupats a les instal·lacions de FIRA CCIB, S.L.
Tots els contractistes, subcontractistes i personal autònom hauran de llegir i comprendre
les següents normes abans de treballar en l’esdeveniment.
•

Només aquelles persones acreditades tindran accés a les instal·lacions del CCIB i mai es permetrà
l’accés a les zones de muntatge a nadons, nens ni menors de 18 anys.

•

Està totalment prohibit fumar o consumir substàncies tòxiques com l’alcohol, drogues o d’altres
substàncies que puguin alterar la percepció del risc de treball, dins de les instal·lacions del CCIB o en
jornada laboral.

•

Es prohibeix totalment a utilització de substàncies perilloses dins de les instal·lacions del CCIB.

•

Als esdeveniments, es poden dur a terme treballs d’alçada amb risc de caiguda d’objectes, per això
s’utilitzarà un dental per portar les eines, se senyalitzarà l’entorn de treball i es tindrà en compte l’ús del
casc de seguretat del personal integrat respectant la zona lliure de persona no essencial.

•

Mantingui la zona de treball neta i endreçades, les vies d’accés, ruta d’evacuació i sortides d’emergència sense obstacles de materials que puguin bloquejar o obstruir.

•

No bloquegi l’accés als equips de lluita contra incendis i encarregat de conèixer la situació dels
extintors a les zones de treball abans d’iniciar qualsevol feina. No faci ús fora de funcionament i utilitzi
correctament els dispositius de seguretat existents.

•

L’alimentació elèctrica no es pot manipular sense consulta prèvia al personal responsable del CCIB.

•

S’ha de garantir l’ús dels equips de protecció individual segons s’indica a l’avaluació de riscos per
part de tot el personal propi, subcontractat o autònom fent ús en tot moment de les sabates de seguretat dins de les instal·lacions en fase de muntatge i desmuntatge.

•

Utilitzi només aquells equips i maquinària de la qual disposa de la qualificació i autorització necessària,
respectant sempre les normes de treball indicades per al fabricant i assegurant que es troben en bon estat,
amb les proteccions i amb el cablejat en bon estat. Desconnecta-les quan no les estiguis utilitzant.

•

Els mitjans auxiliars de transport (traspales, carros, etc.) s’utilitzaran per al transport de materials, NO
DE PERSONES.

•

No està permès el desmuntatge d’estands utilitzant tècniques “d’enderroc”. Tot ha d’estar desmuntat ,
en cap cas, tirat, llançat, estripat o colpejat.

L’incompliment de les normes de seguretat comportarà la paralització dels treballs perillosos i la reiteració
o el no seguiment de les indicacions donades pel personal del centre poden provocar l’expulsió immediata. Si us plau, si té qualsevol dubte contacti al correu ctoro@ccib.es o truqui al +34 93 230 10 00
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