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Política de prevención de riscos laborais da Universidade de Vigo 
 
Compromiso de cumprimento requisitos legais e outros requisitos asumidos. 
 
Compromiso coa prevención de danos e o deterioro da saúde. 
 
Compromiso coa mellora continua. 
 
Compromiso co PRL, como condición necesaria para un traballo de calidade. 
 
Compromiso coa formación, e competencia en materia de PRL. 
 
Compromiso coa innovación tecnolóxica, e a súa xestión eficaz. 
 
Compromiso cunha PRL real, operativa, áxil e flexible. 
 
Compromiso coa involucración e proactividade de todo o persoal. 
 
Compromiso coa cuantificación e medición da satisfacción en materia de PRL. 
 
Compromiso coa sociedade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome Data Selo e Sinatura 

Elaborado por 

Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) 

Mª. José Montero 

Vilariño. 

Mª. del Carmen Álvarez 

González. 

 

05/04/2010  

Revisado por 

Comité de Seguridade e Saúde (CSS) 
José Manuel García 

Vázquez. 

 

21/09/2011 
 

Aprobado por 

Xerencia  
Manuel Fernández 

Jauregui. 

 

21/12/2011 
 

 



IPRL-08-02: INFORMACIÓN XERAL SOBRE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS DA UNIVERSIDADE DE 
VIGO   2/ 6 
 
Edición 1ª 
Data de aplicación: 21/12/2011 

 

 
 

Servizo de 
Prevención 
de Riscos Laborais 

 
 

 
Actuación en caso de emerxencia 
Se vostede recibe a orde de evacuación: 
 
Deixe o que estea facendo se non é imprescindible para a evacuación. 
 
Abandone a estancia, deixando cerradas as ventás, e portas da mesma. 
 
Non retroceda a recoller obxectos persoais. 
 
Abandone a zona de forma ordenada, seguindo as vías de evacuación establecidas. 
 
Non utilice o ascensor durante unha emerxencia. 
 
Se sospeita que algunha persoa quedou atrapada na zona afectada, notifíqueo de forma inmediata ao 
persoal de evacuación ou ao de seguridade. 
 
Se observa nubes de gases ou fumes, mantéñase lonxe das mesmas, fuxindo en dirección transversal á 
do vento. 
 
En presenza de fume abundante, camiñe agachado, e cúbrase o nariz e a boca cunha tea húmida. 
 
Cando abandone a zona afectada, diríxase ao punto de reunión e espere ordes. 
 
No punto de reunión, comprobe se falta algún compañeiro, e no seu caso, notifíqueo aos equipos de 
emerxencia. 
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Zonas exteriores da Universidade de Vigo 
 

Riscos xerais 

 

Medida preventiva 

Caída de persoas ao mesmo nivel, e a distinto 
nivel. 

Manter orde e limpeza. 
Circular prestando atención, sen correr nin brincar, 
especialmente en escaleiras, pendentes, e desniveis. 
Utilizar os accesos habilitados. 
 
 

Atropelos ou golpes con vehículos. Informarse de forma previa da ruta a seguir. 
Circular polas zonas habilitadas, e prestando 
atención. 
Utilización de roupa reflectinte en horas nocturnas ou 
de pouca visibilidade. 
Extreme a precaución en horas de pouca luz, e en 
cambios de quenda. 
Respecte as zonas para estacionar. 
 
 

Accidentes de tráfico. Informarse de forma previa da ruta a seguir. 
Circular respectando a velocidade máxima permitida, 
e a sinalización existente. 
Circular respectando as normas de circulación. 
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Zonas comúns nos centros da Universidade de Vigo 
 

Riscos xerais 

 

Medida preventiva 

Caída de persoas ao mesmo nivel, e a distinto 
nivel. 

Manter orde e limpeza. 
Circular prestando atención, sen correr nin brincar, 
especialmente en escaleiras, pendentes, e desniveis. 
Utilizar os accesos habilitados. 
 
 

Choques contra obxectos inmóbeis. Manter orde e limpeza. 
Circular prestando atención, non correr. 
Respectar os espazos restrinxidos. 
Circular polas zonas habilitadas. 
 
 

Contactos eléctricos. 
 

Respectar as zonas restrinxidas. 
Respecte as proteccións, e a sinalización sobre os 
elementos eléctricos. 
Non realice traballos sobre ningunha instalación 
eléctrica se non está autorizado para elo. 
 
 

Explosión / Incendios. 
 

Respectar os accesos restrinxidos. 
Respectar a prohibición de fumar. 
Está prohibido realizar lume nos centros. 
Manter orde e limpeza. 
Non realice traballos que produzan lume, se non está 
autorizado para elo. 
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Talleres da Universidade de Vigo 
 

Riscos xerais 

 

Medida preventiva 

Golpes, choques e atrapamento con máquinas. Respectar os espazos restrinxidos, e circular polas 
zonas habilitadas para elo. 
Prestar atención, e non correr. 
Cumprir as normas de seguridade, e a sinalización do 
lugar de traballo; e Manter orde e limpeza. 
Respectar a distancia de seguridade coas máquinas. 
Non manipular ningún elemento sen autorización. 
 
 

Cortes, punzadas e proxeccións. Respectar os espazos restrinxidos, e circular polas 
zonas habilitadas para elo. 
Prestar atención, non correr. 
Cumprir as normas de seguridade, e a sinalización do 
lugar de traballo; e Manter orde e limpeza. 
Respectar a distancia de seguridade coas máquinas. 
Non manipular ningún elemento sen autorización. 
Utilizar os EPI,s establecidos. 
 
 

Contactos eléctricos, térmicos e con substancias 
químicas e exposición a ruído. 

Respectar os espazos restrinxidos, e circular polas 
zonas habilitadas para elo. 
Prestar atención, non correr. 
Cumprir as normas de seguridade, e a sinalización do 
lugar de traballo. 
Respectar a distancia de seguridade coas máquinas. 
Non manipular ningún elemento sen autorización. 
Utilizar os EPI,s establecidos. 
 
 

Caída de obxectos desprendidos, por abatida ou 
derrube. 

Respectar os espazos restrinxidos, e circular polas 
zonas habilitadas para elo. 
Cumprir as normas de seguridade, e respectar a 
sinalización do lugar de traballo. 
Non situarse no radio de acción de materiais e 
mercancías que se encontren amontoadas. 
Non manipular ningún elemento sen autorización. 
 
 

Golpes e choques contra obxectos inmóbeis. Respectar os espazos restrinxidos, e circular polas 
zonas habilitadas para elo. 
Circular prestando atención, non correr. 
Cumprir as normas de seguridade, e a sinalización do 
lugar de traballo; e manter orde e limpeza. 
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Laboratorios da Universidade de Vigo 
 

Riscos xerais 

 

Medida preventiva 

Contactos con substancias químicas. Respectar os espazos restrinxidos, e circular polas 
zonas habilitadas para elo. 
Prestar atención, non correr. 
Cumprir as normas de seguridade, e respectar a 
sinalización do lugar de traballo. 
Manter orde e limpeza. 
Non manipular ningún elemento sen autorización. 
Non manipular ningunha substancia se non coñece a 
ficha de datos de seguridade do produto químico. 
Utilizar os EPI,s establecidos. 
 
 

Exposición a substancias químicas. Respectar os espazos restrinxidos, e circular polas 
zonas habilitadas para elo. 
Prestar atención, non correr. 
Cumprir as normas de seguridade, e respectar a 
sinalización do lugar de traballo. 
Manter orde e limpeza. 
Non manipular ningún elemento sen autorización. 
Non manipular ningunha substancia se non coñece a 
ficha de datos de seguridade do produto químico. 
Utilizar os EPI,s establecidos. 
 
 

Caída de obxectos desprendidos, por abatida ou 
derrube. 

Respectar os espazos restrinxidos, e circular polas 
zonas habilitadas para elo. 
Cumprir as normas de seguridade, e respectar a 
sinalización do lugar de traballo. 
Non situarse no radio de acción de materiais e 
mercancías que se encontren amontoadas. 
Non manipular ningún elemento sen autorización. 
 
 

Golpes e choques contra obxectos inmóbeis. Respectar os espazos restrinxidos, e circular polas 
zonas habilitadas para elo. 
Circular prestando atención, non correr. 
Cumprir as normas de seguridade, e respectar a 
sinalización do lugar de traballo. 
Manter orde e limpeza. 

 


