“PRL SECTOR NAVAL|Curso de Riscos
Específicos do posto de traballo do
Sector Naval”
7 de xullo, Ferrol
Asociación de Empresarios Ferrolterra

PRL SECTOR NAVAL 8h.
Finalidade:
•

Que os participantes adquiran as competencias, é dicir, coñecementos, habilidades
e actitudes relacionados coa Prevención de Riscos Laborais no Sector da
Construción Naval e que son necesarios para realizar o seu traballo dunha forma
segura e sa.

Obxectivos:
•
•
•
•
•

Comprender e valorar os conceptos básicos sobre seguridade e saúde no Traballo.
Coñecer a normativa e responsabilidades, dereitos e obrigacións de empresarios,
mandos e traballadores en materia de Prevención.
Identificar, avaliar e controlar os riscos xerais en calquera sector de actividade e a
súa Prevención.
Examinar os riscos específicos de cada tarefa no sector da construción e
reparación naval e aplicar as medidas preventivas necesarias.
Distinguir as responsabilidades de cada unha das partes involucradas na xestión da
prevención organismos públicos, modalidade da organización preventiva na
empresa, etc.

PRL SECTOR NAVAL 8h.
Contidos:
MÓDULO I. FORMACIÓN TEÓRICA
• Riscos específicos do posto de traballo (Avaliación de riscos, fichas de seguridade).
Riscos asociados ás áreas de traballo.
• Equipos de protección individual (Especificación e utilización).
• Riscos ergonómicos e psicosociais do posto de traballo.
MÓDULO II. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
• Riscos dos equipos de traballo (máquinas, ferramentas, etc).
• Secuencia de traballos:
 Medidas preventivas antes de empezar o traballo.
 Medidas preventivas durante o traballo.
 Medidas preventivas ao finalizar o traballo.
MÓDULO III. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
• Conclusións: consignas de seguridade.

PRL SECTOR NAVAL 8h.
Lugar: Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2º Andar. 15405
Ferrol
Data: 7 de xullo de 2022.
Horario: de 8,30 a 14,30 e de 15,30 a 17,30 horas.
Criterios de avaliación:
•
Asistencia ó 75% das horas lectivas.
•
Superar as actividades propostas polo equipo docente

Información e inscricións:
•
•
•
•

981 333 305 / info@empresarios-ferrolterra.org
O curso só se realizará en caso de reunir o quorum necesario, o importe do curso por alumno será
de 80€.
Dirixido a traballadores por conta allea, propia e desempregados. Terán preferencia os traballadores
das empresas asociadas á Asociación de Empresarios Ferrolterra.
Imprescindible enviar cuberto e asinado o impreso de participación antes do 29 de xuño de 2022.

