Per a tu i per a tothom, fes-ho!
Una actitud preventiva salva vides

Presentació
A Espanya hi ha més de 600.000 accidents de treball amb baixa mèdica cada any, dels quals 4.500 causen
una lesió greu i 600, la mort del treballador.
El 85% dels accidents es produeixen durant la jornada laboral i el 15% en anar i sortir de la feina (accidents in
itinere).
El 75% dels treballadors que pateixen una lesió greu o mortal treballen en una instal·lació d'entre 1 i 50
treballadors.
Els accidents greus i mortals a la feina causen un gran patiment als treballadors i a les seves famílies, i també
causen danys significatius a l'empresa en aspectes clau com el tancament de l'activitat, sancions
administratives, altes pèrdues econòmiques o reclamacions de responsabilitat penal o civil als seus
propietaris.
Implementar eficaçment el Pla de Prevenció de Riscos Laborals a través dels seus instruments essencials,
l'Avaluació de Riscos i la Planificació de l'activitat preventiva permet a les micro i petites empreses complir
amb les seves obligacions i responsabilitats legals i millorar la competitivitat i els beneficis de la seva
organització.
La seguretat i la salut en el treball ajuden a l'empresa a:
•
•
•
•

Prevenir accidents laborals i malalties professionals
Millorar el compliment de la normativa legal
Implicar els treballadors en el seu treball i organització
Millorar la productivitat i els processos operatius de l'organització
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La campanya es desenvolupa en el marc dels programes d'assessorament i difusió de bones pràctiques que
Asepeyo ofereix específicament a les micro i petites empreses associades. Inclou accions d'informació,
sensibilització i consultoria per a millorar la seguretat i la salut en el treball.
La prestació d'aquest servei de caràcter confidencial no suposa cap cost addicional per a l'empresa i es
realitza d'acord amb la planificació periòdica de l'activitat preventiva a realitzar per les mútues, establerta pel
Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en relació amb els destinataris i actuacions.
Per a més informació sobre l'activitat preventiva d'Asepeyo, accediu a l'espai Pla d'activitats preventives del
nostre Portal de prevenció de riscos laborals (https://prevencion.asepeyo.es).

Qui hi participa?
Propietaris-gerents i personal directiu de la micro i petita empresa associada, els seus comandaments
intermedis i treballadors amb funcions específiques en prevenció de riscos laborals.
Per què participar?
Una gestió eficaç de la seguretat i la salut en el treball permet a l'empresa identificar i controlar els riscos
laborals abans que es produeixi un accident. Participar en la campanya pot ajudar a l'empresa a millorar el
disseny i la implementació del seu Pla de Prevenció de Riscos Laborals i aconseguir una major eficàcia de les
mesures que adopta.
Com participar?
Participar és fàcil, només heu de seguir aquests passos:

Contacteu
amb
nosaltres i
sol·liciteu
participar-hi

Inscriviu-vos i
participeu en
l'acció on line

Milloreu la vostra
gestió de la
prevenció

1. Contacteu amb nosaltres i sol·liciteu participar-hi
Contacteu amb nosaltres per participar en la campanya a través del canal que habitualment feu servir amb
Asepeyo, com el nostre centre assistencial més proper. Podeu consultar la nostra xarxa de delegacions a
www.asepeyo.es.
També podeu contactar directament amb la nostra xarxa territorial de consultors en prevenció emplenant el
formulari disponible a l'espai Consultoria i assistència tècnica del nostre Portal de prevenció de riscos laborals
(https://prevencion.asepeyo.es).
2. Inscriviu-vos i participeu en l'acció on line
Us donarem les indicacions oportunes per registrar-vos a la nostra acció on line d'informació i sensibilització
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En aquesta acció on line us informarem i prendreu consciència de la importància d'aquests i altres problemes
per a tu i els teus treballadors:
Coneixes els riscos laborals dels teus treballadors i en quines tasques poden patir un accident mortal o
greu? Quines mesures s'estan prenent?
Coneixes les teves obligacions en matèria de prevenció d'accidents laborals dels treballadors de la teva
empresa, i com s'assignen les responsabilitats de prevenció a l'empresa?
Saps a quines responsabilitats t'enfrontes en cas d'accident laboral? Has pensat quines conseqüències
pot tenir per al teu negoci?
En l'acció us presentarem algú que podria ser qualsevol de vosaltres. En Carlos és un petit propietari-gerent i
supervisor d'una empresa, la vida del qual està a punt de canviar completament. Us convidem a saber què li
passa després de l'accident de la Laura, una empleada de la seva empresa, i com la vida li ofereix una segona
oportunitat que sap aprofitar. Feu el mateix!
Un cop iniciada l'acció on line, vosaltres mateixos triareu fins on voleu arribar segons les vostres necessitats:
si opteu pel nivell bàsic o continguts essencials, només necessitareu 30 minuts!
Per a més informació sobre aquesta acció on line i sobre el nostre catàleg complet d'accions d'e-learning,
visita https://prevencion.asepeyo.es/e-learning.
3. Milloreu la vostra gestió de la prevenció
A partir del que heu après en l'acció online que heu dut a terme, podreu autoavaluar la vostra activitat en la
gestió de la seguretat i la salut en el treball i desenvolupar un pla d'accions de millora. Si ho necessiteu, us
ajudarem amb la revisió i el pla d'acció.
Els programes d'assessorament d'Asepeyo ofereixen a les micro i petites empreses un servei de consultoria
que prioritza les activitats amb més exposició als riscos d'un accident greu o mortal.
Els consultors de prevenció d'Asepeyo treballen conjuntament amb l'empresa associada per assessorar sobre
el compliment de la normativa i la implementació dels plans de l'organització, ajudant en la millora del seu
sistema preventiu. Per a això, proposaran una metodologia de treball pròpia que inclou una anàlisi de
necessitats prèvies i la implementació de bones pràctiques preventives.
Com a activitats bàsiques per començar, recomanem l'ús de les següents guies. Recordeu que el nostre equip
de consultors podrà ajudar-vos en el procés d'autoavaluació i preparació del pla de millora.

• Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Guia d'autoavaluació i millora del compliment dels requisits legals
• Avaluació de riscos laborals. Guia per a l'autoavaluació i millora del compliment dels requisits legals
• Planificació de l'activitat preventiva. Guia d'autoavaluació i millora del compliment dels requisits legals
• Gestió d'accidents, incidències i altres danys a la salut. Llistes i formularis d'autoavaluació
• Integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió general. Guia de bones pràctiques i
llistes d'autoavaluació
Disposem d'una xarxa territorial amb més de 80 consultors en prevenció. Visitarem el vostre lloc de treball per
ajudar-vos a identificar oportunitats, diagnosticar possibles problemes i establir solucions.
Per a sol·licitar el servei de consultoria, obtenir més informació o descarregar totes les llistes i formularis, visita
l'espai Consultoria i assistència tècnica del nostre Portal de prevenció de riscos laborals
(https://prevencion.asepeyo.es).
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