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Introducció

El fonament bàsic de la higiene industrial és la prevenció i protecció del treballador.
Moltes vegades hem sentit o llegit en els mitjans de comunicació que molts
accidents es podrien haver estalviat amb una prevenció i/o protecció adequades a
la feina o directament sobre el treballador. Aquesta és la feina bàsica del personal
de prevenció.

Cal remarcar que prevenció i protecció són conceptes molt lligats, però fan esment
a fets o actuacions diferents. Així, anomenem prevenció el conjunt de tècniques
que s’apliquen per eliminar, anul·lar o evitar el perill i així evitar els possibles
accidents i anomenem protecció els mitjans que interposem entre el possible focus
contaminat i el treballador per tal de reduir el risc.

Aquesta unitat didàctica està destinada a l’estudi de la prevenció i de la protecció
dels riscos biològics, es pretén que es coneguin quins són els mecanismes
de control que es poden utilitzar davant de possibles interaccions dels agents
biològics entre els treballadors i l’ambient laboral.

Després del procés d’avaluació dels riscos biològics, el qual ha consistit en la
identificació de l’agent, en la seva classificació en un dels quatre grups que
estableix el Reial decret 664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el desenvolupament
de la feina, en les possibles vies d’entrada i les condicions de treball, s’ha de
proporcionar de quins mecanismes disposem per a la seva protecció a més de les
mesures més adients de prevenció, amb l’objectiu d’evitar futurs possibles casos
de riscos biològics.

Així, la planificació de l’activitat preventiva intenta establir i adoptar, en cada cas,
les accions necessàries per tal d’eliminar o minimitzar els riscos avaluats.

Aquesta unitat didàctica l’hem dividit en dos nuclis d’activitat, a grans trets
veurem els mecanismes de prevenció i protecció davant una exposició a agents
biològics.

En el nucli d’activitat “Prevenció de riscos per agents biològics”, veurem els
procediments generals de prevenció i especialment les mesures de contenció que
s’han d’establir davant els possibles riscos que ens puguem trobar. Parlarem de les
barreres que es poden interposar entre el focus contaminant i els treballadors. Per
això, dividirem els nivells de contenció segons les activitats en les quals hi estem
exposats, ja sigui quan es treballa conscientment amb

agents biològics patògens o en activitats en les quals no es manipulin directament
agents biològics, però, que hi poden ser i són possibles focus de contaminació
biològica. A continuació, detallarem les obligacions que té l’empresariat i els
drets i deures dels treballadors davant la presència d’agents biològics en la feina i
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també quines normes de protecció hem d’adoptar en els processos de manipulació,
recollida i transport d’agents biològics.

En el nucli d’activitat “Protecció de riscos per agents biològics” veurem els
sistemes de protecció, tant els col·lectius com els mecanismes de protecció
individual.

Els nivells de protecció col·lectiu són mètodes que s’encaminens a la protecció
en general, tant dels treballadors que treballen directament amb agents biològics,
com els que hi estan al voltant i poden ser contaminats. Veurem els mecanismes
bàsics de control del focus contaminant com són: el control dels possibles vectors
de propagació, els processos de neteja i desinfecció, la vacunació, les bones
pràctiques de laboratori, i sobretot els mecanismes d’extracció localitzada, com
són les cabines de seguretat biològica o també anomenades de bioseguretat.

En la segona part d’aquest nucli d’activitat, parlarem de la protecció individual,
en què veurem principalment els equips de protecció individual (EPI) que poden
utilitzar els treballadors -sempre en últim terme- per tal d’evitar l’exposició bio-
lògica. Per això, detallarem els equips de protecció individual a nivell respiratori,
com són les màscares i filtres, les de l’exposició de la pell i mucoses com els
guants, roba, ulleres i pantalles.

Amb aquest nucli d’activitat, en el qual tractarem la prevenció i la protecció davant
dels riscos biològics, acabarem d’entendre les unitats en què es parla dels riscos
biològics.

Per treballar aquesta unitat didàctica heu de llegir atentament el material, fer els
exercicis i activitats proposades i consultar quan sigui necessari la guia tècnica
d’agents biològics i la pàgina web de l’INSHT.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Determinar la idoneïtat dels mètodes i procediments de treball amb relació a
les normatives vigents i les normes internes a partir d’informació i manuals
de procediment.

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures
de prevenció i protecció i les tècniques preventives aplicables als riscos
derivats dels contaminants biològics ambientals a partir de la documentació
i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos derivats dels contaminants biològics ambientals i els efectes
eliminatoris o reductors del risc que poden originar.

• Seleccionar les mesures de prevenció i les proteccions que es poden aplicar
davant els riscos derivats dels biològics ambientals, a partir de l’avaluació i
la ponderació dels riscos, sense que se’n produeixin d’altres i segons criteris
de priorització amb relació a l’eliminació o reducció del risc.

• Identificar noves situacions de risc resultants de les modificacions pro-
posades en els processos de treball, instal·lacions, equips, substàncies o
preparats, a partir de les propostes de mesures preventives.

• Determinar quan s’ha de sol·licitar la col·laboració d’especialistes en el
desenvolupament i l’adopció de mesures preventives, segons el coneixe-
ment, els mitjans disponibles i el grau de dificultat de les accions que s’han
de dur a terme.

• Identificar les condicions, els requeriments i els procediments per a la ma-
nipulació, l’etiquetatge i l’emmagatzematge de productes biològics, segons
la normativa mediambiental i de seguretat establerta.

• Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives, segons els nivells previstos
d’eliminació o reducció del risc d’exposició, a partir de les dades dels
contaminants abans i després de la implantació de les mesures.

• Determinar possibles modificacions de millora de les mesures preventives
implantades, davant les desviacions trobades dels riscos d’exposició.

• Controlar els riscos derivats dels agents ambientals biològics, a partir
d’observacions i mesures sobre la manipulació, l’etiquetatge, l’envasament
i l’emmagatzematge dels productes i dels processos de treball.

• Comprovar la idoneïtat i les condicions d’utilització i conservació dels
equips de protecció individual, segons els nivells de protecció davant els
contaminants biològics i les normes establertes.
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1. Prevenció de riscos per agents biològics

Per a la selecció de les diferents mesures de prevenció, i si cal, de protecció,
s’han de considerar els diversos elements que constitueixen qualsevol procediment
de control, ja sigui sobre el focus d’emissió del contaminant, sobre el medi de
propagació i finalment sobre el receptor.

L’ordre de prioritat per aplicar les mesures de prevenció ha de ser seqüencial:
control sobre el focus, sobre el medi i sobre el receptor.
Així, si s’aconsegueix la disminució de l’emissió, també ho farem en la
reducció del contaminant sobre l’individu.

1.1 Mesures preventives d’eliminació i reducció de riscos causats
per agents biològics

L’aplicació de les mesures preventives és un nou pas en la prevenció de riscos.
Així, després de fer l’avaluació i veure’n els resultats, haurem de seleccionar i
aplicar les mesures necessàries per tal d’evitar o minimitzar l’exposició als agents.

Amb l’avaluació hem vist a quin grup pertany l’agent biològic, les possibles
malalties relacionades, els seus efectes toxicològics i/o al·lèrgics i en general el
risc que comporta la seva exposició. Tot això ens ajudarà a aplicar correctament
les mesures de prevenció.

L’objectiu de l’aplicació de les mesures de control i prevenció és evitar o
disminuir l’exposició que prèviament s’ha avaluat.

1.1.1 Procediments generals de prevenció

En l’RD 664/1997 es proposa un conjunt de mesures per prevenir i reduir els
riscos per exposició als agents biològics. En termes generals, aquestes mesures
consisteixen en:

• La substitució dels agents biològics nocius per altres que no siguin tan
perillosos o ho siguin en un grau menor.

• La reducció al mínim del nombre de treballadors exposats o que se sospiti
que hi puguin ser exposats.
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Despeses de prevenció

Totes les despeses que impliquen
les mesures preventives que es
puguin aplicar han de recaure

sobre l’empresariat, el qual s’ha
de fer càrrec del seu cost.

Les mesures de contenció
també s’anomenen

“barreres”.

• L’establiment de procediments de treball adequats i la utilització de mitjans
tècnics que evitin o minimitzen l’alliberació dels agents fora del lloc de
treball.

• L’aplicació de mesures de protecció col·lectiva i/o individual quan l’expo-
sició no es pugui evitar per altres mitjans. La protecció col·lectiva ha de
prevaler sobre la individual.

• L’aplicació de les mesures per prevenir l’alliberació d’agents biològics fora
del lloc de treball.

• La utilització d’una senyalització correcta, amb la utilització del pictograma
específic.

• L’establiment de plans per fer front als accidents amb agents biològics.

• La formació i informació als treballadors i/o als seus representants amb
relació als riscos potencials per a la salut, les disposicions en matèria de
seguretat i higiene, la utilització dels equips de protecció, les mesures que
s’han d’adoptar en el cas d’incident i per a la seva prevenció.

• L’establiment d’un control sanitari previ i continuat.

• L’establiment de mitjans segurs per garantir la recollida, manipulació, trans-
port, emmagatzematge correctes, així com la seva evacuació i eliminació.

• L’establiment de mesures d’higiene i protecció personal com:

– No menjar, beure, ni fumar a zones de risc.

– Fer servir vestits i equips de protecció adequada.

– Mantenir els equips de protecció, amb una ubicació correcta, descon-
taminació i neteja.

– Utilitzar serveis, lavabos i útils d’higiene adequats.

La senyalització de risc biològic és
una mesura de prevenció molt

important als llocs on es treballa amb
microorganismes.

Un dels conceptes importants que s’han de tenir en compte en la prevenció dels
riscos biològics és la bioseguretat. Aquests terme implica tota una sèrie de
mesures que reben el nom de contenció.

La contenció és el conjunt de mesures preventives que proporcionen
protecció tant personal com experimental i mediambiental.

En la taula 1.1 veiem un petit resum de quines mesures preventives hem d’aplicar,
segons el grup d’agents biològics en qüestió.

Taula 1.1. Mesures preventives segons el grup de risc dels agents biològics

Grup Mesures preventives

1 Mesures de seguretat i higiene bàsiques

2
3
4

Substitució de l’agent biològic
Mesures de seguretat i higiene bàsiques
Altres mesures higièniques
Reducció de riscos
Vigilància de la salut
Formació/informació dels treballadors
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Taula 1.1 (continuació)

Grup Mesures preventives

Activitats especials Totes les anteriors
Mesures de contenció

Mesures preventives quan es treballa amb agents biològics del grup 1

Quan es treballa amb agents biològics dels grup 1, incloses les vacunes de gèrmens
vius atenuats, s’han de tenir en compte les mesures de seguretat i higiene bàsiques
següents:

1. S’ha de prohibir menjar, beure o fumar als llocs de treball.

2. S’ha de proveir els treballadors de roba de protecció i roba especial adequa-
des.

3. Cal disposar de serveis (lavabo, etc.) adequats on hi haurà productes per a
la neteja ocular i antisèptics per a la pell.

4. S’ha de prohibir l’emmagatzematge d’aliments o d’altres productes de
consum humà als lloc de treball.

Mesures preventives quan es treballa amb agents biològics dels grups 2, 3
i 4

Si els resultats de l’avaluació revelessin que l’activitat no implica la intenció
deliberada de manipular agents biològics, o d’utilitzar-ne durant la feina, però
sí que es pot provocar una exposició dels treballadors a aquests agents, s’han
d’aplicar les disposicions següents:

1. Substitució de l’agent biològic. Si no és possible eliminar l’agent,
substituir-lo per un agent tan petit com es pugui.

2. Altres mesures higièniques. En totes les activitats en què hi hagi risc per a
la salut o la seguretat dels treballadors com a conseqüència del treball amb
agents biològics, s’han d’adoptar les mesures següents, a més a més de les
mesures higièniques bàsiques seguides pels agents del grup 1:

• Cal disposar d’un lloc per emmagatzemar adequadament els equips
de protecció i verificar que es netegen i que se’n comprova el bon
funcionament.

• Cal especificar els procediments d’obtenció, manipulació i processa-
ment de mostres d’origen humà o animal.

• S’ha de prohibir la neteja de la roba de treball i els equips de protecció
individual (EPI) al domicili particular. L’empresariat és el responsable
de la seva neteja, descontaminació i/o destrucció. Està obligat que la
roba i els equips es transportin a recipients tancats i etiquetats amb els
advertiments necessaris.
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• Els treballadors disposen de 10 minuts per a la neteja corporal abans
del menjar i de 10 minuts abans de deixar el treball; aquests minuts
s’han d’incloure dins la jornada laboral.

3. Reducció de riscos. Aquests mètodes són els d’aplicació posterior quan
no hem pogut substituir l’agent biològic per raons tècniques. Així amb
aquestes mesures s’haurà de reduir el risc al nivell més baix que es pugui.

4. Vigilància de la salut. És un altra mesura preventiva bàsica que cal tenir en
compte. Aquesta vigilància sanitària ha de ser prèvia a l’exposició i fer-se
també amb intervals regulars.

Aquesta vigilància sanitària ha de tenir, com a mínim, un registre de l’his-
torial mèdic i professional dels treballadors; l’avaluació individualitzada de
l’estat de salut dels treballadors i si fes falta el control biològic i la detecció
dels efectes a curt termini i reversibles.

Així mateix és necessari posar a disposició dels treballadors no immunitzats
les vacunes eficaces que hi hagi.

5. Formació i informació dels treballadors. És un dels punts fonamentals en
la prevenció dels riscos associats a l’exposició a agents biològics.

En la figura 1.1 podeu veure un esquema d’actuació de l’empresariat davant
l’avaluació de riscos, tenint en compte la normativa de l’RD 664/97.

Figura 1.1. Actuació de l’empresariat davant els riscos biològics

1.1.2 Mesures i nivells de contenció d’agents biològics: barreres

En l’RD 664/1997, annexos IV i/o V, es fa referència a les mesures de contenció
aplicables al treball als laboratoris, als locals destinats als animals d’experimenta-
ció i als processos biotecnològics.
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El grau d’exigència en la seva aplicació s’estableix en tres nivell de contenció
anomenats 2, 3 i 4, i són nivells que es corresponen amb els grups de risc establerts,
de manera que en aquelles activitats en les quals es manipuli un agent biològic
classificat, per exemple, en el grup de risc 3, els correspon un nivell de contenció
3.

En general, quan hi hagi un dubte sobre la presència d’agents biològics que pugui
causar una malaltia a l’ésser humà, hem d’adoptar, com a mínim, un nivell de
contenció 2.

En l’àmbit sanitari, el treball al laboratori és, amb l’atenció als malalts, una de
les activitats en les quals hi ha més risc de contraure malalties originades per
l’exposició als agents biològics; també és un dels sectors més estudiats i en què hi
podem trobar més informació.

En una primera i senzilla classificació podem diferenciar tres tipus de mesures de
contenció o barreres:

1. Barreres primàries. El seu objectiu és el confinament de l’agent biològic
als seus recipients i a l’àrea de treball, de manera que no pugui passar al
medi ambient de treball i a l’exterior.

2. Barreres secundàries. En general, són els elements, associats a les
instal·lacions, que envolten les barreres primàries, així eviten possibles
fuites de les barreres primàries.

3. Barreres terciàries. Són els elements que actuen directament sobre els
treballadors, com els EPI, la vigilància mèdica, la immunització i la higiene
personal.

Les barreres primàries inclouen els procediments de treball i els equips i
material de bioseguretat.

1.1.3 Mesures preventives complementàries per a determinades
activitats d’àmbit biològic

L’RD 664/97 diferencia les mesures de contenció que s’han de prendre als
laboratoris, locals amb animals i treballs sanitaris i les que s’han d’adoptar per
a processos industrials.

Laboratoris i establiments sanitaris i veterinaris

Hem definit els nivells de contenció com el conjunt de mesures físiques que
impedeixen el pas del contaminat biològic a l’ambient de treball per tant als
treballadors i a la col·lectivitat.

Exemple de barreres
primàries

Una barrera primària són, per
exemple, les cabines de seguretat
biològica (CSB), que poden ser
de classe I, II i III: segons el seu
disseny, les característiques de la
circulació de l’aire i el sistema
de depuració de l’aire amb filtres
HEPA (high efficiency
particulate air). Per exemple, la
manipulació d’un agent biològic
del grup 4, només es pot fer amb
una CSB-classe III.

Exemples de barreres
secundàries

Les següents són algunes
barreres secundàries: els
materials de construcció del
terra, parets i sostre, les portes
automàtiques, la presa d’aire, el
disseny de pressions negatives o
positives del sistema de
ventilació i els mètodes de neteja
o depuració de l’aire expulsat.

Consideracions respecte a
l’avaluació

En l’avaluació s’haurà de tenir
especial cura dels riscos
inherents a les activitats que es
desenvolupen i particularment en
la incertesa de la presència o no
d’agents biològics a l’organisme
de pacients humans, d’animals, o
de materials o mostres que en
provenen, i del perill que podria
suposar la seva presència.
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Els tres nivells de contenció 2, 3 i 4 corresponen als grups de risc establerts
per als diferents microorganismes en funció del risc d’infecció que suposen
per als treballadors.

Els laboratoris que emprenguin treballs que impliquin la manipulació d’agents bio-
lògics dels grups 2, 3, o 4 amb finalitat de recerca, desenvolupament, ensenyament
o diagnòstic han d’establir mesures de contenció d’acord amb l’annex IV de l’RD
664/1997

Els laboratoris que manipulin materials amb incertesa de contenir agents biològics
però que no tinguin com a objectiu treballar amb aquests materials, cultivant-los o
concentrant-los, han d’adoptar com a mínim el nivell de contenció 2. Cal emprar
els nivells 3 i 4, si escau, sempre que se sàpiga o sospiti que són necessaris.

Així les mesures de contenció seleccionades responen al tipus de riscos per a cada
agent biològic. Aquestes mesures fan referència a les condicions del lloc de treball,
al seu emmagatzematge, als procediments de desinfecció, característiques dels
equips de treball i les mesures de protecció individual i/o col·lectiva.

Segons el risc que comporten els microorganismes infectants que es manipulen al
laboratori, es parla dels nivells de seguretat dels laboratoris. La seva construcció,
el disseny i també els mitjans de contenció queden reflectides en el Manual de
bioseguretat de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Es classifiquen en
quatre categories:

1) Nivell de contenció biològica 1: laboratori bàsic.

Hi correspon el nivell de risc 1, que indica un risc individual i comunitari escàs.

S’hi ha d’aplicar les mesures del laboratori bàsic. No necessita cap equip especial
de contenció. En la figura 1.2 veiem com pot ser un laboratori de contenció
biològica de nivell 1.

Figura 1.2. Laboratori de nivell de contenció 1
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2) Nivell de contenció biològica 2: laboratori bàsic amb cabina de seguretat
biològica o altres dispositius apropiats de protecció personal o contenció física.

Hi correspon el nivell de risc 2, indicador de risc individual moderat i risc
comunitari limitat. Les característiques del laboratori han de ser les següents:

• Cada unitat ha de tenir un lavabo per rentar-se les mans. Aquest haurà de
funcionar preferentment amb el colze o amb el peu.

• Les finestres s’han de tancar hermèticament.

• El laboratori on es manipulin els agents biològics s’ha de separar del
passadís de circulació per un vestíbul. Aquest vestíbul ha de servir als
usuaris per canviar-se la roba de treball, ja que ha de ser diferent de
l’habitual.

• Si l’aire del laboratori és renova regularment, l’entrada d’aire nou ha de ser
com a mínim de 6

:title:m3 per persona i hora. Cal vigilar que amb els moviments, no hi hagi un
arrossegament d’aire de l’interior cap a l’exterior i d’aquesta manera no hi hagi
contaminació.

• És necessari que hagi una autoclau al mateix laboratori, per a la desconta-
minació de deixalles i de material biològic contaminat.

• Hi ha d’haver una sala de repòs per al personal.

En la figura 1.3 veiem com pot ser un laboratori de contenció biològica de nivell
2.

Figura 1.3. Laboratori de nivell de contenció 2

3) Nivell de contenció biològica 3: laboratori de contenció.

Hi correspon el nivell de risc 3, indicador de risc individual elevat i risc comunitari
escàs. Les característiques del laboratori han de ser les següents:

• El laboratori, igual que per al nivell 2 de seguretat biològica, ha de tenir
l’accés separat del passadís de lliure circulació per un petit vestíbul on el
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Els filtres HEPA també són
coneguts com a filtres d’alta

eficàcia per a partícules.

personal s’ha de canviar de roba per una altra específica per al laboratori,
encara que en aquest cas també és recomanable canviar-se de sabates. Un
sistema de seguretat ha d’impedir que les dues portes s’obrin simultània-
ment.

• Hi ha d’haver un sistema de ventilació que produeixi una pressió negativa
dins el laboratori, de manera que s’estableixi un corrent d’aire que vagi des
del passadís o el laboratori bàsic, fins a la zona de treball del laboratori de
contenció. El personal ha de comprovar que el corrent d’aire circula del lloc
menys contaminat al més contaminat.

• L’aire expulsat del laboratori ha de passar a través de filtres HEPA. En cap
cas, aquest aire pot ser reciclat cap a una altra part de l’edifici.

• L’aire extret de les cabines de seguretat biològica després de passar a través
dels filtres HEPA s’ha d’expulsar a l’exterior del laboratori. Excepcional-
ment es pot reciclar, si les cabines de seguretat biològica de classe I o II són
controlades, almenys una vegada a l’any, per un organisme competent.

• L’aire procedent de cabines de seguretat biològica de classe III s’ha d’ex-
pulsar directament a l’exterior.

• La recirculació de l’aire dins el laboratori només s’ha de fer després d’haver-
lo filtrat mitjançant filtres HEPA comprovats i certificats.

• Les portes del laboratori han de tenir un tancament automàtic i amb pany,
encara que des de l’interior han de ser de fàcil obertura.

• És recomanable un intèrfon per al contacte amb l’exterior.

• En aquest tipus de labora tori no hi haurà ni connexió al gas de la xarxa, ni
al sistema de buit centralitzat.

En la figura 1.4 veiem com pot ser un laboratori de contenció biològica de nivell
3.

Figura 1.4. Laboratori de nivell de contenció 3

4) Nivell de contenció biològica 4: laboratori de contenció màxima

Hi correspon el nivell de risc 4, indicador de risc elevat individual i comunitari.
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Els laboratoris de contenció màxima en funcionament han de ser supervisats per
les autoritats sanitàries nacionals o d’altre tipus. Les característiques del laboratori
han de ser les següents:

• Abans de construir i posar en funcionament un laboratori de contenció
màxima es requereix una feina intensiva de consulta amb institucions que
hagin adquirit experiència en la utilització de laboratoris d’aquest tipus.

• El laboratori de contenció biològica 4 s’ha de situar en un local amb un
accés limitat i aïllat de la resta de laboratoris per envans.

• L’entrada i la sortida del personal s’ha de fer per vestíbuls independents. En
entrar-hi el personal s’ha de canviar de roba completament i en sortirhi s’ha
de dutxar abans de posar-se la roba de carrer.

• Les parets han de ser construïdes de manera que el laboratori sigui un recinte
tancat hermèticament que permeti la descontaminació per vaporització i
que a més impedeixi l’entrada i la sortida indesitjada d’animals (rosegadors,
insectes, artròpodes, etc.).

• La superfície de les parets ha de ser d’un material resistent als productes
químics i desinfectants, per facilitar la seva neteja i desinfecció.

• L’equipament del laboratori ha de ser robust, sòlid i simple. Els espais entre
taules, aparells, etc., han de ser accessibles i fàcils de netejar.

• Les portes del laboratori s’han de tancar automàticament i amb pany. Les
finestres han de ser material irrompible, a més de tancar hermèticament.

• El subministrament d’aigua s’ha de protegir, perquè no hi hagi cap reculada.
Si hi ha un sistema de buit propi del laboratori s’ha d’utilitzar fora de la
cabina de seguretat biològica.

• Els líquids de deixalla que procedeixin de les aigüeres, de les cabines
de seguretat biològica i de les autoclaus, s’han de descontaminar abans
d’evacuar-los.

Els efluents procedents de les dutxes i lavabos s’han de descontaminar, abans
de la seva evacuació, amb un tractament químic o per calor dins del sistema
de descontaminació dels residus líquids.

• El laboratori de nivell 4 de seguretat biològica ha de tenir un sistema de
ventilació propi, que l’ha de mantenir en depressió, mitjançant un sistema
mecànic d’entrada i l’expulsió d’aire a través de filtres HEPA.

Seria convenient un sistema d’alarma en el cas d’un mal funcionament. La
sortida a l’exterior s’ha de separar de preses d’aire i de llocs habitats.
Els filtres HEPA han de tenir fàcil accés per a la seva descontaminació i les
diferents proves i assajos després de la seva col·locació.



Riscos químics i biològics ambientals 18 Prevenció i protecció de riscos biològics

• L’aire que prové de les cabines de seguretat biològica pot ser evacuat cap a
l’exterior pel sistema de ventilació del laboratori.

Cal tenir precaució que en les ramificacions del sistema de sortida no hi hagi
interferències entre les sortides de les cabines i el sistema de depressió del
laboratori.

En la figura 1.5 veiem com pot ser un laboratori de contenció biològica de nivell
4.

Figura 1.5. Laboratori de nivell de contenció 4

En la taula 1.2 es mostren les mesures de contenció per a cada nivell de contenció
per als laboratoris, locals amb animals i treballs sanitaris.

Taula 1.2. Mesures de contenció per als laboratoris, locals amb animals i treballs sanitaris

Mesures de contenció Nivells de contenció
2 3 4

1. El lloc de treball s’ha
de separar de totes les
activitats que es
desenvolupin al mateix
edifici.

No Aconsellable Sí

2. L’aire introduït i extret
del lloc de treball s’ha de
filtrar mitjançant la
utilització de filtres d’alta
eficàcia per a partícules
a l’aire (HEPA) o de
manera similar.

No Sí, per a la sortida d’aire Sí, per a l’entrada i la
sortida d’aire

3. Solament s’hi permet
l’accés al personal
designat.

Aconsellable Sí, amb barrera d’aire

4. El lloc de treball
s’haurà de poder
precintar per permetre’n
la desinfecció;.

No Aconsellable S&#237;

5. Procediments de
desinfecció especificats.

Sí Sí Sí
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Taula 1.2 (continuació)

Mesures de contenció Nivells de contenció
2 3 4

6. El lloc de treball s’ha
de mantenir amb una
pressió negativa
respecte a la pressió
atmosfèrica.

No Aconsellable S&#237;

7. Control eficient de
vectors, per exemple, de
rosegadors i insectes.

Aconsellable Sí Sí

8. Superfícies
impermeables a l’aigua i
de fàcil neteja.

Sí, per al banc de
proves o taula de treball

Sí, per al banc de
proves o taula de treball

i el terra

Sí, per al banc de
proves o taula de treball,

el terra i sostres

9. Superfícies resistents
a àcids, àlcalis,
dissolvents i
desinfectants.

Aconsellable Sí Sí

10. Emmagatzematge
de seguretat per a
agents biològics.

Sí Sí Sí, emmagatzematge
segur

11. S’ha d’instal·lar una
finestreta d’observació o
un dispositiu alternatiu a
les zones de manera
que es pugui veure els
seus ocupants.

Aconsellable Aconsellable Sí

12. Laboratori amb
equip propi.

No Aconsellable Sí

13. El material infectat,
animals inclosos,
s’haurà de manipular en
una cabina de seguretat
biològica o en un
aïllador o una altra
contenció apropiada.

Quan sigui necessari Sí, quan la infecció es
propagui per l’aire

Sí

14. Incinerador per a la
destrucció d’animals
morts.

Aconsellable Sí (disponible) Sí, al mateix lloc

Establiments de processos industrials

En els processos industrials que facin ús d’agents biològics dels grups 2, 3 i 4
s’han d’adoptar les mesures adequades d’acord amb el següent:

• Els principis en matèria de contenció s’han d’aplicar sobre les mesures i
procediments que figuren en l’annex V de l’RD 664/97 sobre indicacions
relatives a les mesures de contenció i als nivells de contenció per a processos
industrials.

• Segons els resultats de l’avaluació de risc, en la utilització d’agents biolò-
gics dels grups 2, 3 i 4, les autoritats laborals i sanitàries poden decidir les
mesures adequades que s’han d’aplicar per a l’ús industrial d’aquests agents.

• Si no ha estat possible l’avaluació de l’agent biològic de manera concloent,
però la utilització que se’n preveu sembla que pot generar un risc greu per
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a la salut dels treballadors, només es poden dur a terme a locals de treball
el nivell de contenció dels quals correspongui com a mínim al nivell 3.

En la taula 1.3 veurem les mesures de contenció estipulades per l’RD 664/97
referent als processos industrials en què es treballi amb agents biològics.

Taula 1.3. Mesures de contenció per processos industrials

Mesures de contenció Nivells de contenció
2 3 4

1. Els microorganismes
viables s’hauran de
manipular en un sistema
que separi físicament el
procés del medi
ambient.

Sí Sí Sí

2. S’hauran de tractar
els gasos d’escapament
del sistema tancat per:

Minimitzar-ne
l’alliberació

Impedir-ne l’alliberació Impedir-ne l’alliberació

3. La presa de mostres,
l’addició de materials a
un sistema tancat i la
transferència
d’organismes viables a
un altre sistema tancat
s’hauran de fer d’una
manera que permeti:

Minimitzar-ne
l’alliberació

Impedir-ne l’alliberació Impedir-ne l’alliberació

4. Els fluids de grans
cultius no s’hauran de
retirar del sistema tancat
llevat que els
microorganismes viables
hagin estat:

Inactivats per mitjans
d’eficàcia provada

Inactivats per mitjans
físics o químics

d’eficàcia provada

Inactivats per mitjans
físics o químics

d’eficàcia provada

5. Els precintes s’hauran
dissenyat amb la finalitat
de:

Minimitzar-ne
l’alliberació

Impedir-ne l’alliberació Impedir-ne l’alliberació

6. Els sistemes tancats
s’hauran d’ubicar en una
zona controlada.

Facultatiu Facultatiu Sí, expressament
construïda

a. S’hauran de col·locar
senyals de perill
biològic.

Facultatiu Sí Sí

b. Només s’haurà de
permetre l’accés al
personal designat.

Facultatiu Sí Sí, mitjançant barrera
d’aire

c. El personal s’haurà
de vestir amb
indumentària de
protecció.

Sí, roba de treball Sí Canviar-se
completament

d. S’haurà de dotar el
personal de les
instal·lacions de
descontaminació i
rentat.

Sí Sí Sí

e. Els treballadors
s’hauran de dutxar
abans d’abandonar la
zona controlada.

No Facultatiu Sí

f. Els efluents de les
piques i dutxes s’hauran
de recollir i inactivar
abans de la seva
alliberació.

No Facultatiu Sí
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Taula 1.3 (continuació)

Mesures de contenció Nivells de contenció
2 3 4

g. La zona controlada
s’haurà de ventilar
adequadament per
reduir al mínim la
contaminació
atmosfèrica.

Facultatiu Facultatiu Sí

h. A la zona controlada
s’haurà de mantenir una
pressió de l’aire negativa
respecte a l’atmosfèrica.

No Facultatiu Sí

i. S’haurà de tractar amb
filtres HEPA l’aire
d’entrada i de sortida de
la zona controlada.

No Facultatiu Sí

j. S’haurà de dissenyar
la zona controlada per
impedir la fugida del
contingut del sistema
tancat.

No Facultatiu Sí

k. S’haurà de poder
precintar la zona
controlada per a la seva
fumigació.

No Facultatiu Sí

l. Tractament d’efluents
abans de l’abocament
final.

Inactivats per mitjans
d’eficàcia provada

Inactivats per mitjans
físics o químics

d’eficàcia provada

Inactivats per mitjans
físics o químics

d’eficàcia provada

1.2 Obligacions de l’empresariat

En aquelles activitats en què s’hagi fet una avaluació de risc, com a conseqüència
de la decisió conscient de treballar amb agents biològics, l’empresariat ha de tenir
les obligacions següents:

1) Substitució dels agents biològics

La substitució d’un agent biològic patogen per un altre que no sigui perillós o que
suposi un risc menor per a la salut, és una mesura bàsica que hauríem de tenir
en compte a l’hora d’evitar possibles accidents per exposició. Per això, sempre
haurem de considerar la informació tècnica i científica disponibles per si es pot
substituir l’agent biològic, sempre i quan el tipus d’activitat ho permeti.

La substitució de l’agent biològic per un altre de perillositat més petita ha
de ser una de les opcions tècniques que s’han de considerar en les activitats
industrials.

2) Modificació del procés

Moltes vegades la substitució d’un agent biològic perillós per un altre que no ho
sigui implica la modificació d’equips i dels procediments de treball. Com en el cas
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Exemple de modificació del
procés

Un exemple de modificació del
procés és l’automatització de

processos de càrrega i
distribució de materials a granel

que continguin agents biològics i
que es feien manualment. Aquest
canvi ha fet disminuir el nivell de

risc.

Podeu ampliar la
informació sobre

vacunació en l’apartat
“Sistemes de protecció

col·lectiva” del nucli
d’activitat “Protecció de

riscos per agents
biològics”.

de la substitució, també es poden presentar dificultats econòmiques i de pèrdua de
producció durant la instal·lació i ajustament dels nous equips i procediments.

3) Vigilància sanitària

La vigilància sanitària és adequada i específica per a aquests riscos. Els moments
en què s’haurà d’efectuar són:

1. Abans de l’exposició.

2. En intervals regulars, segons la periodicitat establerta pels facultatius.

3. Quan es detecti una infecció/malaltia com a conseqüència d’una exposició
laboral.

Els treballadors poden sol·licitar la revisió dels resultats de la vigilància de la
seva salut. Si es disposa de vacunes eficaces, s’han de posar a disposició dels
treballadors, els quals han de ser informats dels seus avantatges i inconvenients.
S’ha de considerar per escrit que s’han ofert les vacunes als treballadors, com
també que aquests les han acceptades.

El metge encarregat de la vigilància de la salut haurà de conèixer cada lloc i/o
exposició, i pot proposar mesures individuals de prevenció o protecció per a cada
treballador en particular. S’ha de conservar una història clínica individual de cada
treballador.

S’ha d’aconsellar els treballadors respecte als controls mèdics que calgui efectuar
després del cessament de l’exposició.

4) Notificació prèvia a l’autoritat competent

En aquells casos en què s’utilitzi per primera vegada un agent biològic o quan
hi hagi canvis substancials en el procés, l’empresariat ho haurà de notificar a
l’autoritat laboral i facilitar-li la informació següent:

1. Nom i adreça de l’empresa.

2. Responsable, amb la seva formació, de la seguretat i higiene laboral.

3. Resultats de l’avaluació inicial de riscos.

4. Agents biològics.

5. Mesures de protecció i prevenció previstes.

5) Elaboració de la llista de treballadors exposats

L’empresariat haurà de disposar d’una llista dels treballadors exposats a l’agent
biològic dels grups 3 i 4, i hi ha d’indicar:

• tipus de treball,

• agent biològic i
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• registre en el qual s’indiquin exposicions, accidents i incidents.

Aquesta llista s’ha de conservar com a mínim 10 anys, que poden arribar a 40
(encara que ja no existeixi l’empresa) si l’exposició pot donar lloc a malalties
persistents o latents, que originen seqüeles a llarg termini o que tinguin fases
de recurrència durant un període llarg de temps. (Aquests agents biològics van
acompanyats en la llista de l’RD 664/97 amb l’anotació D). A aquesta llista hi
tenen accés:

• l’autoritat competent;

• el responsable de la salut als lloc de treball;

• qualsevol treballador, a les seves dades personals;

• els representants dels treballadors, a les informacions col·lectives i anòni-
mes.

6) Informació a l’autoritat laboral i sanitària

Quan l’autoritat competent ho sol·liciti, l’empresariat haurà de tenir a la seva
disposició una sèrie de documents que inclouen:

1. resultat de l’avaluació de riscos;

2. nombre de treballadors exposats;

3. responsable, amb la seva formació, de la seguretat i higiene;

4. mesures de protecció i prevenció previstes, inclosos els procediments i
mètodes de treball;

5. plans d’emergència (pla de contenció), contra les exposicions a agents
biològics dels grups 3 o 4, en el cas de fallar la contenció física;

6. llista dels treballadors exposats i l’historial mèdic (fins a 40 anys).

A més a més, l’empresariat ha d’informar de qualsevol incident o accident que hagi
pogut provocar l’alliberació de l’agent biològic, així com els casos de malaltia o
mort com a resultat de l’exposició professional a l’agent biològic.

Els treballadors i/o els seus representants han de tenir accés a tota aquesta
informació.

7) Informació i formació dels treballadors

Els treballadors i els seus representants han de ser informats i formats sobre qual-
sevol mesura relativa a la seguretat i salut, en particular en forma d’instruccions
sobre els aspectes següents:

1. Els riscos potencials per a la salut.

Per ampliar la informació
sobre les anotacions D en
la classificació dels agents
biològics consulteu la
secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest
crèdit.
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2. Les precaucions que cal prendre per prevenir l’exposició.

3. Les disposicions establertes en matèria d’higiene.

4. La utilització de roba i equips de protecció individual.

5. Les mesures que hauran d’adoptar els treballadors en cas d’incidents.

Aquesta formació específica s’haurà d’impartir quan el treball impliqui un contacte
amb agents biològics (o nous treballadors), o calgui adaptar el treball a la
seva evolució i a l’aparició de nous riscos. Si fos necessari, s’ha de repetir
periòdicament.

1.3 Drets i obligacions dels treballadors

Tal com marca l’RD 664/1997, en els articles 12 i 13, els treballadors tenen uns
drets i deures que han de complir davant una exposició a agents biològics.

Els treballadors i els seus representants tenen els drets següents:

• Accedir a la documentació que l’empresariat està obligat a tenir disponible,
així com a qualsevol informació col·lectiva anònima.

• Ser consultats i participar en totes aquelles qüestions que afectin la seguretat
i la salut en el treball.

Tots els treballadors tenen les obligacions següents:

• Comunicar immediatament al seu superior jeràrquic o als responsables de
prevenció, qualsevol accident o incident que impliqui la manipulació d’un
agent biològic.

• Complir les mesures higièniques i de prevenció establertes per l’empresa.

1.4 Recollida, manipulació i transport de contaminants biològics

Un dels factors clau en la prevenció de riscos biològics és la manipulació dels
agents, abans i després de la seva utilització. Moltes incidències o accidents
causats pels agents biològics es produeixen una vegada hem acabat amb la seva
manipulació a la feina.

L’etiquetatge dels contenidors o
dipòsits de materials biològics ens

donarà una informació clau en la
prevenció de possibles accidents.

Una gestió incorrecta dels residus biològics pot comportar, en molts casos,
infeccions greus.
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Els residus biològics generats poden tenir característiques molt diferents i produir-
se en quantitats variables, aspectes que incideixen directament en l’elecció del
procediment per a la seva eliminació.

Podem esmentar els factors següents que cal tenir en compte:

• volum de residus generats;

• periodicitat de generació;

• facilitat de neutralització;

• possibilitat de recuperació, reciclatge o reutilització;

• cost del tractament i d’altres alternatives;

• valoració del temps disponible.

Tots aquests factors combinats haurien de ser convenientment valorats amb
l’objectiu d’optar per un model de gestió de residus adequat i concret.

Així per exemple, si s’opta per triar una empresa especialitzada en l’eliminació de
residus, s’ha de concertar per endavant la periodicitat de la recollida i conèixer els
processos emprats per l’empresa, així com la seva solvència tècnica.

L’elecció d’una empresa especialitzada és recomanable en aquells casos que els
residus siguin d’una perillositat elevada i no siguin aplicables els tractaments
generals utilitzats habitualment.

A continuació mencionarem unes instruccions generals per a una manipulació
correcta dels residus:

• Sempre s’ha d’evitar el contacte directe amb els residus, utilitzant els equips
de protecció individual adequats a les seves característiques de perillositat.
Això és especialment important en el cas dels guants i de la protecció
respiratòria ja que no hi ha equips que protegeixin enfront de tots els
productes.

• Tots els residus s’haurien de considerar perillosos, i s’hauria d’assumir el
nivell de protecció màxim en el cas de desconèixer les seves propietats i
característiques. Quan sigui possible, s’ha d’utilitzar material que pugui
ser descontaminat amb facilitat sense generar riscos addicionals al medi
ambient. En cas contrari, s’ha d’emprar material d’un sol ús que es pugui
eliminar per un procediment estàndard després del contacte amb el producte.

• Mai no s’han manipular residus en solitari. S’ha d’escollir el tipus d’envàs
per emmagatzemar els residus d’acord amb les seves indicacions.

• Per als residus líquids, no s’han d’emprar envasos més grans que 30 litres
per facilitar la seva manipulació i evitar riscos innecessaris.

• El transport d’envasos de 3 litres o més grans s’ha de fer en carretons per
evitar riscos de trencament i vessament.

Manipulació incorrecta
d’agulles

Moltes vegades els treballadors
del sector sanitari actuen
incorrectament després de
completar la feina: volen tornar a
encapsular les agulles utilitzades
en algun tractament. Això, no
s’ha de fer, ja que poden
punxar-se i infectar-se.

Per aprofundir sobre la
recollida, manipulació i
transport de contaminants
biològics consulteu la
secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest
crèdit.
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Embalatge del material
biològic

L’embalatge del material
biològic és clau per evitar

possibles trencaments dels
envasos contenidors o

vessaments accidentals a causa
d’una manipulació incorrecta en

el transport.

Alguns objectes punxants o
que tallen són agulles,

xeringues, llancetes, fulles
de bisturí, vidre trencat, etc.

• L’abocament dels residus als envasos corresponents s’ha d’efectuar d’una
manera lenta i controlada. Aquesta operació s’ha d’interrompre si s’observa
qualsevol fenomen anormal com la producció de gasos o l’increment
excessiu de temperatura.

• Per transvasar líquids en grans quantitats, s’ha d’emprar una bomba, prefe-
riblement d’accionament manual; en el cas d’utilitzar una bomba elèctrica,
aquesta ha de ser antideflagrant. En tots els casos s’ha de comprovar la
idoneïtat del material de la bomba amb el residu transvasat.

• Una vegada acabada l’operació de buidatge s’ha de tancar l’envàs fins a la
pròxima utilització. D’aquesta manera es redueix l’exposició del personal
als productes implicats.

• Els envasos no s’han d’omplir més enllà del 90% de la seva capacitat amb
la finalitat d’evitar esquitxades, vessaments i sobrepressions.

• Sempre que sigui possible, els envasos s’ha de dipositar al terra per prevenir
la caiguda a un nivell diferent.

• No s’han d’emmagatzemar residus a més de 170 cm d’altura.

• Dins del laboratori, els envasos en ús no s’han de deixar a zones de pas o
llocs que puguin donar lloc a ensopegades.

Com a norma, amb els residus contaminats o sobre els quals desconeixem el risc
potencial, s’ha d’actuar de la manera següent:

1. Els objectes punxants o que tallin, s’han d’introduir a recipients rígids,
impermeables i inaccessibles i s’han d’esterilitzar en una autoclau i després
s’han d’incinerar.

2. El material reutilitzable s’ha d’introduir a recipients impermeables poc
fondos, s’han de cobrir completament amb desinfectant i s’han de col·locar
en una autoclau per a la seva esterilització. No se n’ha de fer cap neteja
anterior; totes les neteges o reparacions que facin falta s’han de fer una
vegada passi el material per l’autoclau.

3. El material contaminat per eliminar (cultius, cotons, teixits, etc.), s’ha
d’introduir a recipients impermeables aptes per a la seva esterilització i
s’han d’incinerar després.

4. On es treballi amb agents biològics dels grups 3 i 4, s’haurà d’instal·lar una
autoclau, i en el cas dels agents biològics del grup 4 un incinerador.

Els procediments que s’utilitzen per a l’eliminació dels residus són:

• Abocament. És recomanable per a residus no perillosos i per a perillosos,
una vegada reduïda la seva perillositat mitjançant neutralització o el tracta-
ment adequat. L’abocament es pot fer directament a les aigües residuals o
bé a un abocador.
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Els abocadors han d’estar preparats convenientment per prevenir contami-
nacions a la zona i preservar el medi ambient.

• Incineració. Els residus són cremats en un forn i reduïts a cendres. És
un mètode molt utilitzat per eliminar residus de tipus orgànic i material
biològic. S’ha de controlar la temperatura i la possible toxicitat dels fums
produïts.

Incineració de residus

La instal·lació d’un incinerador només es justifica per un volum important de
residus que cal incinerar o si tenen una perillositat especial. En certs casos
es poden emprar les pròpies calderes disponibles als edificis.

• Recuperació. Aquest procediment consisteix a efectuar un tractament al
residu que permeti recuperar algun o alguns elements o els seus compostos
que el seu elevat valor o toxicitat fa aconsellable no eliminar.

• Reutilització-reciclatge. Una vegada recuperat un compost, la solució
ideal és la seva reutilització o reciclatge, ja que l’acumulació de productes
químics sense ús previsible no és recomanable.

La recuperació és un
procediment especialment
indicat per als metalls
pesats i els seus compostos.

La reutilització s’aplica, per
exemple, per al mercuri.
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2. Protecció de riscos per agents biològics

La protecció és una altra fase en la prevenció dels riscos biològics. Moltes vegades
no n’hi ha prou amb els mètodes preventius per arribar a evitar els riscos i hem
de promoure les mesures de protecció per tal d’evitar, encara que sigui en últim
terme, aquests riscos biològics.

Per això, sempre que haguem d’adoptar aquestes mesures de protecció, cal
recordar que la higiene industrial preveu en primer lloc una protecció col·lectiva,
abans de pensar en la protecció individual amb la utilització dels EPI.

2.1 Sistemes de protecció col·lectiva

Les mesures de protecció col·lectives han de prevaler sobre les individuals.

Les tècniques que actuen per a la reducció del risc biològic col·lectiu els podem
agrupar en:

• Control de vectors.

• Neteja i desinfecció.

• Extracció localitzada: cabines de bioseguretat.

• Vacunació.

• Els codis de bones pràctiques.

Aquestes tècniques es duran a terme basant-se en la contenció que puguin oferir
les barreres físiques o de separació i/o aïllament del focus contaminant, en els
processos de contenció química com poden ser la utilització dels desinfectants o
bé la utilització de productes d’origen farmacològic com ara les vacunes.

2.1.1 Control de vectors

El control dels vectors (portadors) que puguin dur agents biològics és una mesura
bàsica que haurem de dur sempre a terme.

Tant els insectes com els rosegadors són, en molts casos, portadors asimptomàtics
d’agents biològics patògens i es converteixen així en el seu medi de difusió, de
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Un bon biocida

Les condicions d’un bon biocida
són aquestes:

• Ha de cobrir una àmplia
gamma de
microorganismes
(bacteris, virus i fongs).

• Ha de ser efectiu a
concentració baixa:
com més baixa n’és la
dosi, més econòmic
resulta el tractament.

• Ha de ser efectiu en un
ampli rang de pH.

• Ha de ser soluble en
aigua.

• Ha de ser compatible
amb altres espècies
químiques.

• Ha de tenir persistència:
ha de ser efectiu al llarg
del temps.

• Ha de ser fàcil de
neutralitzar.

• Ha de tenir una baixa
toxicitat humana: no ha
de ser perjudicial en la
seva manipulació
segura per part de
l’operador.

Per aprofundir sobre els
biocides consulteu la

secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest

crèdit.

Facilitar la neteja del lloc de
treball

La col·locació de terres de
reixeta elevats sobre

canalitzacions per les quals
circuli l’aigua és una bona

mesura per evitar que s’acumuli
aigua i brutícia al terra o àrees de

treball.

manera que afecten no solament als treballadors sinó a la població. Per això es
recomana efectuar programes de desratització i desinsectació.

Les substàncies utilitzades com a control de plagues a fi d’evitar els riscos
d’exposició a agents biològics són els biocides.

Els biocides poden ser substàncies químiques sintètiques, naturals o d’origen
biològic o físic i es destinen a destruir, contrarestar, neutralitzar, impedir
l’acció o exercir un control sobre qualsevol microorganisme considerat nociu
per a l’ésser humà.

Els biocides es poden presentar de tres formes:

• Físics. Generalment, són fonts de radiació d’alta energia com la llum
ultraviolada (UV); concretament, la llum ultraviolada de tipus C d’una
longitud d’ona de 253,7 nm és una eficaç germicida. Aquestes radiacions
oxiden la paret proteica que envolta els microorganismes i pràcticament els
cremen. També s’utilitzen fonts com les radiacions ionitzants, per exemple
els rajos gamma, molt utilitzats en l’esterilització del material sanitari,
sobretot en l’àmbit industrial.

• Biològics. Substàncies creades per organismes superiors per a autodefensa.
Generalment, són de tipus proteic anomenats enzims. Els lisozims en són
un exemple.

• Químics. Poden ser inorgànics o de síntesi orgànica. El vapor de formalde-
hid n’és un exemple.

L’aplicació dels biocides comporta una sèrie normes de seguretat que han de
vetllar tant per la salut del professional que els aplica com pel públic que en pot
sortir afectat.

2.1.2 Neteja i desinfecció

Una neteja escrupolosa dels llocs de treball comporta en moltes situacions una
reducció dels nivells de contaminació. Això és especialment important i palès en
el cas dels contaminants biològics, ja que aquests es troben a la brutícia acumulada,
un medi factible per al seu desenvolupament.

Les àrees de treball haurien de ser fetes de materials impermeables a l’aigua i de
neteja fàcil, així com resistents a àcids, alcalins, dissolvents, desinfectants, etc.

Els sostres, parets i terres, així com la superfície de les taules de treball, han de ser
llises i fàcils de rentar, impermeables als líquids i resistents a l’acció de substàncies
químiques i productes desinfectants habituals al laboratori.
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Les superfícies de treball s’han de descontaminar com a mínim un cop al dia i en
casos de vessaments de substàncies potencialment perilloses, d’immediat.

La desinfecció i l’esterilització són dues mesures de precaució universals.

Precaucions universals

Les precaucions universals són les mesures bàsiques en l’estratègia per a la prevenció
dels riscos, per exemple, els derivats de la manipulació de la sang o de fluids biològics. En
distingim:

• la vacunació,

• les normes d’higiene personal,

• els elements de protecció de barrera,

• la vigilància amb els objectes tallants,

• l’esterilització i desinfecció d’instrumentals i superfícies.

Desinfecció i esterilització

La desinfecció d’instruments i superfícies dels llocs de treball, bàsicament al labo-
ratori on es manipulen mostres biològiques, constitueix la manera més adequada
d’evitar els possibles contagis. Això s’aconsegueix amb una utilització correcta
de desinfectants.

La desinfecció és la destrucció dels microorganismes patògens en tots els
ambients, matèries o parts que poden ser nocius, pels diferents mitjans
mecànics, físics o químics (desinfectants) contraris a la seva vida o
desenvolupament.

Per a la utilització de productes químics és necessari conèixer els riscos que pot
comportar la seva utilització (frases R) i els consells de prudència (frases S) que
s’han d’indicar en l’etiqueta i en la fitxa de dades de seguretat.

En general, el producte s’ha de poder aplicar de tal manera que no presenti cap
risc de toxicitat aguda o crònica per als animals i l’ésser humà.

S’ha de tenir en compte que, per la seva pròpia funció, la destrucció de micro-
organismes, la majoria de desinfectants tenen unes característiques de toxicitat
importants.

En la taula 2.1 es mostra una llista de diferents productes químics utilitzats
habitualment com a desinfectants, a l’hora de valorar la seva acció davant dels
agents biològics (avantatges, inconvenients i efectes sobre els humans).

Prevenir les infeccions

L’asèpsia és el mètode per
prevenir les infeccions ja sigui
per la destrucció dels objectes
infectats o evitant els agents
infectius, especialment per
mitjans físics.

Bactericida i bacteriostàtic

Un bactericida és un producte
que té la propietat de matar els
bacteris en unes condicions
d’utilització definides. Un
bacteriostàtic és un producte que
posseeix la propietat d’inhibir
momentàniament la
multiplicació dels bacteris.
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Descontaminació

La descontaminació és una acció
que té com a fi eliminar, matar o

inhibir els microorganismes
indesitjables en funció dels
objectius fixats. Només són

destruïts els microorganismes
presents durant aquesta operació.

Taula 2.1. Tipus i acció de desinfectants

Tipus Acció Mecanisme Avantatges Inconvenients Efectes sobre els
humans

Alcohols Bacteris
Fongs
Virus

Desnaturalització de
proteïnes

No taca ni irrita Inactivat per matèria
orgànica
Inflamable

Compostos d’amoni
quaternari

Bacteris grampositius
Fongs

Increment de la
permeabilitat cel·lular

Barat No bacteris
gramnegatius

Irritant tòxic

Compostos fenòlics Bacteris
Fongs
Virus

Desnaturalització de
proteïnes

Barat Tòxic
Corrosiu
Permís residus

Irritant
Tòxic
Corrosiu

Iodoforms Bacteris
Fongs
Virus

Iodació i oxidació de
proteïnes

Estable
Acció residual

Car
Inactivat per matèria
orgànica

Irritant de pell i
mucoses

Glutaraldehid Bacteris
Fongs
Virus
Espores

Entrecreuament de
proteïnes

No corrosiu Vapors irritants tòxics Tòxic
Irritant

Hipoclorit Bacteris
Fongs
Virus

Inactivació enzimàtica Barat Tòxic
Corrosiu
Inactivat per matèria
orgànica

Tòxic
Corrosiu

Peròxid d’hidrogen Bacteris
Fongs
Virus
Espores

Radicals lliures Estable Corrosiu
Car

L’esterilització és l’absència absoluta de microorganismes. Aquest estat ha de ser
mantingut fins que el producte, el local o el fluid siguin utilitzats.

L’esterilitat és una noció relativa. S’ha de considerar sempre amb referència
als mètodes utilitzats per controlar-la: tipus de mostra, naturalesa del medi de
cultiu, condicions d’aquests cultius, com temperatura i durada de la incubació,
pH, potencial d’oxidació/reducció, etc.

L’esterilització és la destrucció de tots els microorganismes continguts en
una part o objecte qualsevol per mitjans físics (calor, pressió, radiacions,
etc.) o químics (antisèptics).

Hi ha diferents tipus d’esterilització:

L’autoclau és un dels mètodes més
utilitzats en laboratoris per a la

desinfecció i esterilització del
material.

• Esterilització per calor humida sota pressió (autoclau). És el mètode més
fiable i fàcil, els materials són sotmesos a temperatures de 121 ºC durant 20
minuts en un ambient de saturació i sense aire.

• Esterilització per calor seca. Materials sotmesos a dues hores a 170 ºC.

• Esterilització per radiacions ionitzants. La radiació més utilitzada és la
gamma, que destrueix les cèl·lules.

• Esterilització amb vapors químics. En són exemples l’òxid d’etilè i el
formaldehid, que tenen propietats bactericides i d’eliminació d’espores; és
necessària una autoclau específica.
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Exemples de desinfecció i esterilització

Els següents són alguns exemples de desinfecció i esterilització:

• Per a instrumental quirúrgic:

– Autoclau de vapor a 120 ºC durant 20 minuts

– Ebullició durant 20 minuts

– Calor seca a 170 ºC durant dues hores

• Per a material d’anestèsia:

– Òxid d’etilè

• Per a instrumental oftalmològic:

– Aigua oxigenada al 3% durant 5-10 minuts

• Per a superfícies metàl·liques:

– Aldehids associats a l’1% durant 20 minuts (glutaraldehid + formol + glioxal)

– Alcohol etílic al 70%

• Per a xeringues I agulles:

– Autoclau de vapor a 120 ºC durant 2 minuts

– No productes químics

– No calor seca

• Per a mucosa i pell:

– Povidona iodada al 7,5-10% durant 3-10 minuts

2.1.3 Extracció localitzada: cabines de seguretat biològica

L’extracció localitzada és un mecanisme de control molt utilitzat en la higiene
industrial. És una manera de confinar el contaminant i que no pugui arribar a
l’ambient de treball o a l’ambient exterior.

Un sistema d’extracció localitzada té com a objectiu captar el contaminant
al lloc més pròxim que sigui possible del punt en què s’ha generat, el focus
contaminant, i evitar així que es difongui a l’ambient general del laboratori.

Campana d’extracció

Els avantatges de l’extracció localitzada són:

• Capta el contaminant abans que aquest arribi a afectar l’ambient de treball.

• Treballa amb cabals sensiblement inferiors.

• Altera en menor mesura les condicions termohigromètriques ambientals.

• Facilita millor la depuració.

• És aplicable als aerosols.
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Característiques de les
CSB

Hi ha diverses normes tècniques
que ens indiquen les dimensions

de l’obertura frontal de les
cabines de seguretat biològica i

la velocitat d’entrada de l’aire
per garantir una protecció
adequada als treballadors.

• Pot garantir atmosferes no explosives amb més facilitat.

• Evita la possible deterioració d’equips per contaminants corrosius.

Al laboratori biològic quan parlem de la ventilació localitzada fem referència a
les cabines de seguretat biològica (CSB). Aquestes formen part de les barreres
primàries que s’apliquen com a mesures correctores de l’exposició als riscos
biològics.

Cabines de seguretat biològica

En els processos de treball en què es generin bioaerosols perillosos com poden
ser: centrifugacions, trituracions, barreges, agitacions, obertura d’envasos de
materials infecciosos, etc., haurem d’utilitzar les cabines de seguretat biològica.

La cabina de seguretat biològica és una cabina projectada per oferir protecció a
l’usuari i a l’ambient dels riscos associats a la utilització de material infecciós i
altres materials biològics perillosos, exclosos els materials radioactius, tòxics i
corrosius.

Definim cabines de seguretat biològica com unes càmeres de treball, obertes
o tancades, travessades per un flux d’aire i que disposen de filtres.

Les cabines són un tipus de barrera física de contenció de riscos biològics, és a
dir, barreres primàries destinades a evitar el pas de bioaerosols al medi ambient
de treball.

El concepte de seguretat biològica es refereix a la protecció que
proporcionen als treballadors i es basa en la dinàmica de fluids.

Segons les diferents normes referents al seu ús, construcció i funcionament, podem
trobar tres tipus de cabines: de classe I, de classe II o de classe III. L’elecció d’una
o d’una altra dependrà de l’aplicació d’uns criteris.

1) Cabines de seguretat biològica de classe I

Les cabines de seguretat biològica de classe I són les destinades al treball
amb agents biològics que comportin un risc lleu o moderat.

Les cabines de seguretat biològica de classe I protegeixen els treballadors i
l’ambient exterior però no hi és garantida la protecció del producte manipulat ni
l’exposició per contacte amb materials perillosos.

Són cabines que estan obertes frontalment en les quals es treballa a pressió
negativa (com una campana de fums). L’aire que ve del local s’introdueix per
l’obertura frontal i s’extreu al 100%, i s’allunya dels treballadors (figura 2.1).
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Figura 2.1. Cabina de seguretat biològics
de classe I

L’aire extret, arrossega les partícules cap endins, les allunya dels treballadors i les
fa passar per un filtre d’alta eficàcia anomenat HEPA per un conducte específic, ja
sigui múltiple, de diversos equips d’aspiració des d’un únic ventilador, o bé amb
ventiladors en sèrie per a cadascuna de les cabines o en paral·lel.

En tots els casos s’ha de tenir molt en compte la seva instal·lació i incorporar
vàlvules antiretorn en cas que totes vagin a un conducte comú sense ventilador de
recolzament.

Els filtres HEPA són l’element més important de les cabines de seguretat biològica,
són el medi de captació, per això requereixen una cura en el control del seu estat,
a la vegada que no són recuperables.

2 )Cabines de seguretat biològica de classe II

La funció de les cabines de seguretat biològica de classe II és la protecció
dels treballadors dels materials manipulats i protegir aquests materials de la
contaminació externa.

L’àrea de treball de les cabines de seguretat biològica de classe II és recorreguda
per un flux descendent d’aire filtrat estèril (flux laminar vertical).

La protecció dels treballadors és determinada per la creació d’una barrera d’aire
formada per l’entrada d’aire des del local, per mitjà de l’obertura frontal, i per
l’esmentat flux descendent d’aire filtrat estèril.

Ambdós fluxos d’aire són conduïts per unes reixetes situades a la part anterior i
posterior de l’àrea de treball a un ple des del qual l’aire és redistribuït. Un tan
per cent del mateix és extret mentre que la resta és reciclat sobre l’àrea de treball
(figura 2.2).

HEPA

Els high efficiency particulate
air (HEPA) són filtres absoluts,
comprovats i seguint les normes
MIL-F51068C i BS 3928 que
dictaminen una eficàcia mínima
del 99,99% per a partícules de
0,3 µm de diàmetre. Els filtres
HEPA retenen els
microorganismes i partícules,
però no retenen els contaminants
en estat gasós (gasos i vapors).
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Cabines de seguretat de
classe II tipus A

A les cabines de seguretat
biològica de classe II tipus A un

70% del volum total d’aire és
reciclat sobre l’àrea de treball,
mentre que el 30% restant és
extret. La velocitat d’entrada

d’aire per a obertures frontals de
20 cm ha de ser com a mínim de

0,4 m/ seg. La velocitat d’aire
del flux laminar descendent

oscil·la segons el disseny de la
cabina, encara que és

aconsellable, en mitjana, un
mínim de 0,4 m/seg.

Cabines de seguretat de
classe II tipus B

A les cabines de seguretat
biològica de classe II tipus B, un

30% del volum total d’aire és
reciclat sobre l’àrea de treball,

mentre que en aquest cas el 70%
restant és extret. La velocitat

d’entrada d’aire per a obertures
frontals de 20 cm ha de ser com a
mínim de 0,5 m/seg. La velocitat

d’aire del flux descendent, en
mitjana, ha de ser de 0,25 m/seg.

Figura 2.2. Cabina de seguretat biològica
de classe II

El sistema de filtració (filtres HEPA) de l’aire pot variar segons els fabricants, però
tant l’aire reciclat com l’extret han de ser filtrats almenys una vegada.

Funcionament de les cabines de seguretat biològica de classe II

El nombre de ventiladors és variable; alguns fabricants utilitzen un únic ventilador per
a l’extracció i la recirculació. Uns altres, utilitzen fins a tres ventiladors, dos per a la
recirculació i un altre per a l’extracció.

El ventilador o ventiladors forcen el pas de l’aire de la cabina, el qual penetra per l’obertura
frontal, per unes reixetes situades a la part frontal i posterior de l’àrea de treball. Aquest
aire és filtrat (filtre HEPA) i reconduït a la part superior de la cabina on una part de l’aire
filtrat estèril és reciclada i l’altra part és extreta per un sistema de filtració-purificació de
l’aire, gràcies a un altre ventilador que se sol instal·lar a l’exterior de la cabina.

La disposició dels ventiladors i filtres ha d’assegurar que totes aquelles zones del circuit
d’aire contaminat (no filtrat) es troben a pressió negativa, de manera que davant qualsevol
eventualitat l’aire no pugui escapar a l’exterior de la cabina.

El volum d’aire extret és equivalent al pres a l’obertura frontal.

Hi ha, bàsicament, dos tipus de cabines de classe II:

1. cabines de seguretat biològica de classe II tipus A,

2. cabines de seguretat biològica de classe II tipus B.

Aquest dos tipus difereixen en la proporció d’aire reciclat, en les velocitats d’aire
a l’obertura frontal i sobre l’àrea de treball. Cap dels dos tipus de cabines no prevé
de les exposicions per contacte a materials perillosos.

3) Cabines de seguretat biològica de classe III
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Les cabines de seguretat biològica de classe III protegeixen els treballadors,
l’ambient exterior i el producte dels riscos biològics greus produïts per
agents biològics dels grups 3 i 4.

Les cabines de seguretat biològica de classe III, hermèticament segellades, sepa-
ren completament els treballadors del treball que estigui fent, mitjançant barreres
físiques (panell frontal completament tancat, manipulació amb guants de goma).

L’aire s’agafa del local o de l’exterior i es filtra (filtre HEPA). En la seva extracció
(100%), hi sol haver dos filtres HEPA muntats en sèrie, per a la completa
purificació de l’aire extret (figura 2.3).

Figura 2.3. Cabina de seguretat biològics
classe III

Aquest tipus de cabines són d’un grau màxim de protecció per als treballadors, i
s’evita fins i tot l’exposició per contacte.

4) Selecció de la cabina de seguretat biològica

La selecció de la cabina de seguretat biològica és molt important, ja que
constitueixen el principal element de l’equip de contenció física, en actuar
com a barrera que evita el pas dels bioaerosols generats al seu interior a
l’ambient del local de treball.

La selecció del tipus de cabina s’haurà de basar en els criteris següents:

• Riscos que presenta el material manipulat. Per exemple, les cabines de
seguretat biològica de la classe I i II (tant la A com la B), estan indicades
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Antigen

Un antigen és qualsevol
substància que l’organisme pugui

reconèixer com a estranya, i per
tant, desencadenar una resposta

immunitària.

Anticòs

Un anticòs és una proteïna sèrica
del grup de les

immunoglobulines produïda en
diversos tipus leucòcits, com a

resposta a l’entrada a l’organisme
d’una substància estranya

(antigen) per neutralitzar-la.

per als grups de microorganismes classificats en els grup 2 i 3, i les cabines
de seguretat biològica de la classe III està indicada per al grup 3 i 4.

• Possible generació de bioaerosols causats per les tècniques de manipulació.

• Grau de protecció que s’ha d’obtenir davant la contaminació ambiental.

En la taula 2.2 veiem un resum dels diferents tipus de cabines de bioseguretat, i si
estan o no estan indicades per a agents químics i biològics.

Taula 2.2. Aplicacions de les diferents tipus de cabines de bioseguretat

Classe Tipus Flux d’aire Químics tòxics Agents biològics Tipus de protecció

I - Aspiració frontal:
extracció darrere un
filtre HEPA

No 2, 3 Ambient
Persones
Producte

II A Aspiració frontal:
volum reciclat 70%
per mitjà d’un filtre
HEPA; extracció per
un filtre HEPA

No 2, 3 Ambient
Persones

II B Aspiració frontal:
volum reciclat 30%
per mitjà d’un filtre
HEPA; extracció per
un filtre HEPA

Sí 2, 3 Ambient
Persones
Producte

III - Subministrament i
extracció d’aire per
dos filtres HEPA

Sí 3, 4 Ambient
Persones
Producte

2.1.4 Vacunació

Una de les actuacions de protecció sobre els treballadors és la quimioprofilaxi:
administració de teràpia química o d’un antibiòtic per prevenir el desenvolupament
d’una infecció o la seva evolució a la forma activa i manifesta de la malaltia.

La immunització activa, o vacunació, és un dels mètodes de prevenció més
adequats per als treballadors exposats a agents biològics.

Hem de diferenciar la immunització passiva (administració d’immunoglobulines
o seroprofilaxi) de la immunització activa (vacunació).

La vacuna es defineix com la administració d’una substància estranya
a l’organisme, formada per antígens o determinants antigènics, capaç
d’induir una resposta protectora per l’estimulació del sistema immunitari
de l’hoste mitjançant la producció d’anticossos i de generar una memòria
immunològica.
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La paraula vacunació designa els fenòmens d’immunització en els quals s’empra
una suspensió d’agents infecciosos o algunes parts determinades d’ells.

Les vacunes vives atenuades s’aconsegueixen, normalment, mitjançant la selecció
de mutants avirulents, o de virulència atenuada, que presentin les característiques
següents: ser estables, tenir una capacitat de transmissió natural reduïda i no estar
contaminats.

Aquests tipus de vacunes donen lloc a una infecció no aparent o amb un mínim de
signes i símptomes, i confereixen una immunitat semblant a la infecció natural.

Els virus o els bacteris vius atenuats es multipliquen a l’organisme vacunat i donen
lloc a respostes immunitàries de tipus humoral i cel·lular que proporcionen una
immunitat intensa i de llarga durada, semblant, encara que inferior, a la produïda
per la infecció natural. Per això, en les vacunes vives atenuades, l’administració
d’una sola dosi sol ser suficient normalment.

Són una excepció les vacunes administrades per via digestiva, com la vacuna
contra la poliomielitis tipus Sabin, de la qual s’han d’administrar algunes dosis
per evitar els fenòmens d’interferència que es puguin produir amb altres virus en
l’àmbit de la mucosa intestinal. Excepte en aquest cas, es considera que no és
necessari administrar una dosi de record, ja que la immunitat proporcionada per
aquest tipus de vacunes és de llarga durada i es reforça pels contactes periòdics
amb el virus de la soca salvatge, sobretot quan aquest és d’àmplia difusió.

Les vacunes mortes o inactives es preparen tractant suspensions de virus o de
bacteris virulents per mètodes físics (calor) o químics (formol). En alguns casos
les vacunes contenen els virus o bacteris sencers. En d’altres, s’obtenen a partir de
toxines, és a dir, d’antígens secretats pels microorganismes, tractats amb formol i
calor per a la seva inactivació, i reben el nom de toxoides o anatoxines. També es
poden obtenir a partir d’antígens estructurals.

En aquest tipus de vacunes la resposta només és de tipus humoral, per la qual cosa
la immunitat que proporcionen és de menor intensitat i menor durada que la que
proporcionen les vacunes vives atenuades, excepte en el cas dels toxoides.

Recentment s’han obtingut vacunes per recombinació genètica, com la d’hepatitis
B. Aquestes vacunes, quant a efectivitat, són comparables amb les inactives i a
més presenten un risc nul perquè no contenen cap tipus de component natural del
germen.

Les característiques d’una vacuna ideal són les següents:

• Tenir una cobertura antigènica múltiple (vacuna combinada).

• Tenir una termoestabilitat elevada.

• Ésser de dosi única.

• S’ha d’administrar per via oral, nasal o ocular.

• Presentar una farmacocinètica favorable.

Poliomielitis

La poliomielitis és una malaltia
infecciosa, actualment endèmica,
aguda, originada per un grup
d’enterovirus amb propietats
neuròtropes. Afecta
especialment les cèl·lules
motores de la medul·la, la qual
cosa origina la malaltia
paralítica.
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• Ésser d’eficàcia elevada.

• Oferir una immunització permanent.

• Ésser de fàcil producció i poc cost.

• No presentar reaccions adverses.

Com a col·lectiu laboral de risc s’entén el conjunt de persones que pel seu treball
s’exposen a contreure alguna malaltia de tipus infecciós. Aquests col·lectius
engloben personal molt variat:

• Treballadors amb risc de contacte amb malalts i/o amb mostres contamina-
des.

• Treballadors de laboratori on es manipulen mostres contaminades.

• Treballadors d’institucions com: presons, geriàtrics, centres de deficients
mentals, atenció al públic.

• Treballadors docents, inclosos de guarderies i parvularis.

• Treballadors de neteja, serveis, bugaderies, medis aquàtics insolubles
(col·lectors, aigües estancades i/o contaminades, etc.), indústries processa-
dores de carns i ous, xarxa sanitària hospitalària i d’atenció primària (inclo-
sos infermers i personal de neteja), vigilància i sanejament mediambiental,
funeràries, etc.

• Treballadors que per motius laborals viatgin a zones endèmiques.

La protecció d’un treballador sanitari
és molt important, ja que és un dels

col·lectius amb més risc.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que en el moment de decidir un tipus de
vacunació per a un col·lectiu se n’ha d’haver valorat prèviament el risc, tant des
del punt de vista del tipus de treball com de l’agent biològic a què s’exposen.

Les vacunacions les ha d’efectuar el personal sanitari del Servei de Prevenció,
que ha de ser qui les ha de supervisar. Al mateix temps, ha de ser el Servei de
Prevenció qui prescrigui tota la vacunació preventiva enfront d’un risc professional
i aconsellar el personal exposat dels avantatges d’aquesta protecció i de les
conseqüències de l’absència de la immunització.

A Espanya no hi ha la vacunació obligatòria com a eina preventiva per a la
protecció davant l’exposició professional al risc biològic. En algunes comunitats
autònomes hi ha recomanacions per a grups de risc, com és el cas de Catalunya
pel que fa referència a l’hepatitis B.

Semblaria raonable, que en aquells casos en els quals la malaltia que es pugui
contreure a causa de l’exposició s’inclogui en la llista de malalties professionals,
s’obligués els treballadors exposats a la immunització activa enfront de l’agent
biològic en qüestió.
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S’hauria de vacunar tot el personal que desenvolupi la seva feina en ambients
que tinguin contacte, tant directe com indirecte, amb la sang o altres fluids
biològics d’altres persones infectades.

Vacunes corresponents a la immunització activa davant malalties professionals
són, per exemple, les següents:

• antituberculosa,

• contra el tifus (salmonel·losi),

• contra la brucel·losi,

• antiràbica,

• antileptospirosi,

• antihidatidosi.

Hi ha altres vacunes que es consideren recomanables per a tota la població adulta,
laboral i no laboral, com són:

• hepatitis A,

• hepatitis B,

• tètanus,

• diftèria,

• varicel·la,

• xarampió,

• parotiditis,

• rubèola,

• gripal.

Des del punt de vista de la salut pública, es parteix del principi que en vacunar
tota la població s’assoliran eradicar malalties molt greus.

En el cas d’hepatitis B, per exemple, al principi es va recomanar aquesta vacunació
als col·lectius de risc, però actualment, a gairebé tots els països desenvolupats,
s’han emprès campanyes de vacunació d’hepatitis B entre els nens d’edat escolar,
ja que és una malaltia infecciosa amb un alt índex de mortalitat.

A Espanya no hi ha cap imperatiu legal que obligui a vacunar els treballadors
exposats a riscos biològics, encara que algun dels col·lectius exposats ho
porta a terme sobre la base d’ordenances particulars i convenis col·lectius,
com per exemple els treballadors encarregats de la neteja municipal i el
personal sanitari, entre d’altres.

Vacunes que ja no
s’administren

La vacuna contra la verola ja no
s’administra des de l’1 de juny
de 1984. Els últims casos de
verola van ser eradicats de tots
els països del món, però és una
vacuna recomanable entre el
personal de laboratoris
especialitzats on es manipula el
virus de la verola com a vector
de recombinació i que, per tant,
pot ser exposat a la inoculació
accidental.
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Exemples d’agents
biològics amb vacuna

Alguns agents biològics amb
vacuna són:

• Bordetella pertussis

• Clostridium tetani

• Corynebacterium
diphtheriae

• Mycobacterium
tuberculosis

• Neisseria meningitidis

• Salmonella typhi

• Yersinia pestis

• Virus de la febre groga

• Virus de l’hepatitis A

• Virus de l’hepatitis B

• Virus de l’hepatitis D

• Virus del xarampió

• Virus de les galteres
(parotiditis)

• Virus de la ràbia

En alguns països, com per exemple a França, algunes vacunes són d’aplicació
obligatòria entre els treballadors exposats a determinats riscos biològics a conse-
qüència del seu treball.

Els treballadors que justifiquin una contraindicació de la vacuna mitjançant la
presentació d’un certificat mèdic estaran exempts de vacunar-se temporalment
o definitivament segons els casos, i s’han d’apartar del treball o activitat que
pugui representar un contacte amb agents infecciosos, com per exemple malalts
contagiosos o productes biològics infectats.

Per contra, els treballadors que es neguin a sotmetre’s a la vacunació i no presentin
un certificat mèdic, se’ls pot rescindir el contracte.

Article 8 RD 664/97

“Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas
eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las
ventajas e inconvenientes de la vacunación. Cuando los empresarios ofrezcan la vacunas
deberán tener en cuenta las recomendaciones practicas contenidas en el anexo VI de este
Real decreto.

El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente, y su aceptación de la misma,
deberán constar por escrito”.

En l’RD 664/97 es troba la relació del agents biològics, marcats amb la lletra V,
que indica que hi ha una vacuna eficaç disponible.

En l’annex VI de l’RD 664/97 s’estableixen les recomanacions pràctiques següents
per procedir a la vacunació:

1. Quan hi hagi realment risc per a la seguretat i salut dels treballadors per la
seva exposició a agents biològics contra els quals hi hagi vacunes eficaces,
el seu empresari els hauria d’oferir la vacunació.

2. La vacunació s’hauria d’efectuar de conformitat amb les legislacions o pràc-
tiques nacionals. S’hauria d’informar els treballadors sobre els avantatges i
inconvenients tant de la vacunació com de la no-vacunació.

3. La vacunació oferta als treballadors no els ha d’implicar càrregues finance-
res.

4. Es pot elaborar un certificat de vacunació, que s’expedeix al treballador en
qüestió i, quan així se sol·liciti, a les autoritats competents.

2.1.5 Bones pràctiques de laboratori

Les bones pràctiques de laboratori són procediments d’organització i treball,
sota els quals els estudis es planifiquen, efectuen, controlen, registren i
exposen.
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L’objectiu de les bones pràctiques de laboratori és assegurar la qualitat i integritat
de totes les dades obtingudes durant un estudi determinat i també reforçar la
seguretat.

Convé tenir en compte que un bon procediment de treball és una condició
indispensable per a la seguretat i no es pot suplir amb material especialitzat, el
qual no deixa de ser-ne un complement.

Les tècniques de laboratori són els procediments de treball recomanats.

Cal tenir en compte que un procediment ordenat de treball és indispensable per a
la seguretat:

• Mai no s’ha de pipetejar amb la boca: s’han d’utilitzar els dispositius de
tipus mecànic.

• S’han d’utilitzar guants adequats en tots els treballs que comportin algun
contacte amb sang, material infecciós o animals infectats.

• Cal utilitzar bates o uniformes de treball per evitar la contaminació dels
vestits de carrer. No s’ha d’utilitzar la roba de laboratori fora d’aquest
(cafeteria, biblioteca, etc.).

• Sempre que hi hagi perill d’esquitxades s’han de fer servir ulleres de
seguretat, pantalles facials o altres dispositius de protecció.

• A fi d’evitar els talls accidentals, es prefereix l’ús de material plàstic al de
vidre.

• A la zona del laboratori no s’ha de permetre menjar, guardar aliments, beure,
fumar ni usar cosmètics.

• L’ús d’agulles hipodèrmiques i de xeringues s’ha d’evitar. Quan això no
sigui possible, les agulles s’han de recollir en recipients adequats que evitin
les punxades accidentals.

• Les superfícies de treball s’han de descontaminar almenys una vegada al
dia i sempre que hi hagi un vessament. Una nota ha d’especificar la manera
d’usar els desinfectants, la naturalesa del desinfectant que s’ha d’utilitzar i
la seva concentració.

• Totes les deixalles biològiques, ja siguin líquids o sòlids, s’han de desconta-
minar abans de la seva eliminació i s’han de seguir les normes existents
sobre la gestió de residus continguts en les reglamentacions referents a
residus sanitaris.

• Tot el personal s’ha de rentar les mans després d’haver manipulat material
o animals infecciosos, així com en abandonar el laboratori.

Pipetejar correctament és fonamental
per evitar contagis biològics.

• L’accés al laboratori ha de ser controlat.

• El material contaminat s’ha de descontaminar en un lloc exterior al labora-
tori, s’ha de col·locar en un contenidor especial, i s’ha de tancar abans de
treure’l del laboratori.



Riscos químics i biològics ambientals 44 Prevenció i protecció de riscos biològics

Equip de protecció
individual

Segons l’article 2 del Reial
decret 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de

seguretat i salut relatives a la
utilització pels treballadors dels
equips de protecció individual,
s’entén per equip de protecció

individual (EPI) qualsevol equip
destinat a ser dut o subjectat pel
treballador perquè el protegeixi

d’un o diversos riscos que
puguin amenaçar la seva

seguretat o la seva salut, així
com qualsevol complement o

accessori destinat a aquesta
finalitat.

• Hi ha d’haver un programa de lluita contra insectes i rosegadors que s’ha de
posar en pràctica.

Fins a aquí hem descrit les mesures i tècniques recomanades per al laboratori bàsic,
on es manipulen agents biològics. Aquestes mesures s’han d’aplicar també en els
nivells de seguretat superiors.

2.2 Equips de protecció individual

Les mesures de protecció individual s’haurien d’utilitzar quan els riscos no es
puguin evitar o no es puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció
col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del
treball. Quan es produeix aquesta situació, aleshores:

• L’empresariat haurà de proporcionar als seus treballadors els equips de pro-
tecció individual (EPI) adequats per a l’acompliment de les seves funcions
i vetllar-ne per l’ús efectiu.

• Els treballadors estan obligats a utilitzar correctament els mitjans i equips de
protecció facilitats per l’empresariat, d’acord amb les instruccions rebudes.

També cal tenir en compte que quan fallen les proteccions col·lectives dissenyades
per tècniques d’enginyeria es pot arribar al punt que el procés es pari o s’activin els
sistemes d’alarma per avisar de la fallada produïda, cosa que duu el procés a una
situació de “seguretat”. En canvi, quan falla un EPI passa exactament el contrari,
es genera una situació de “perill” per a la salut dels treballadors que l’utilitzen,
que en el cas de les proteccions respiratòries pot adquirir la qualificació de greu i
immediat.

En general, però sobretot en l’àmbit sanitari, hi ha una tendència marcada a
confondre els equips destinats a evitar la contaminació (protecció del producte i
del pacient) amb els destinats a la protecció dels treballadors, i s’usen els EPI com
a proteccions personals davant el risc biològic, quan en la majoria de situacions
no són eficaces.

La mascareta autoflitrant és un EPI
molt utilitzat per evitar l’entrada dels

microorganismes per via respiratòria.

En conseqüència, quan hi hagi un risc biològic s’haurà d’establir un procediment
d’utilització de l’EPI que respongui a una protecció efectiva enfront del risc i,
si escau, compatible amb el corresponent per mantenir l’asèpsia del material o
mostra i la protecció dels pacients.

Segons el treball que s’hagi de fer, s’ha de seleccionar el tipus de protecció
adequat.

Els equips de protecció individual es poden classificar, segons la part del cos que
protegeixin, en els grups que s’indiquen en la taula 2.3. La seva classificació
atenent al tipus d’exposició amb risc biològic es recull en la taula 2.4.
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Taula 2.3. Classificació dels EPI segons la part del cos que protegeixen

Part del cos a protegir Exemples

Via respiratòria Mascaretes, màscares

Cap, cara i ulls Ulleres, pantalles i caputxes

Mans i braços Guants i maneguins

Tronc i abdomen Manils

Peus i cames Calçat i polaines

Protecció total del cos Roba de protecció

Taula 2.4. Classificació dels EPI davant diferents tipus d’exposició

Tipus d’EPI Exposició

Guants i maneguins D’ús general, impermeables a mostres biològiques
(sang, orina, etc.)

Protecció ocular (ulleres, viseres, pantalles, etc.) Enfront d’esquitxades de sang o líquids corporals a la
mucosa ocular o cara

Mascaretes, màscares Protecció enfront d’aerosols
Protecció enfront d’esquitxades de sang o altres
fluids corporals a les mucoses oral, nasal i conjuntiva

Utilització de bates D’ús general
Roba suplementària enfront de grans esqui txades
de sang o líquids orgànics

Davantals o manils impermeables Davant als impermeables en circumstàncies
especials

Calçats i polaines Protecció enfront d’esquitxades de sang o líquids
orgànics

Els EPI es poden classificar segons la via d’entrada. Per això diferenciarem els
EPI específics de les vies respiratòries, els de la via dèrmica i parenteral i els de
la via conjuntiva.

2.2.1 Equips relacionats amb la via respiratòria: màscares i filtres

Els equips de protecció individual de les vies respiratòries tenen la funció
d’impedir l’entrada dels contaminants dins l’aparell respiratori.

L’exposició per via respiratòria té lloc per la inhalació d’aerosols que continguin
microorganismes (bioaerosols). Aquests es poden generar a partir de pacients
contaminats, en operacions de laboratori (pipetejat, centrifugat, cultius, etc.), en
proximitat amb animals contaminats o malalts i en qualsevol operació en què hi
hagi una agitació.

Els EPI destinats a la protecció respiratòria es poden classificar en equips depen-
dents i independents del medi ambient.

La màscara cobreix, boca, nas i ulls.

És habitual que davant el
risc biològic s’utilitzin els
EPI de les vies respiratòries
assignats a agents químics.
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Un aire filtrat per un filtre
HEPA es considera un aire

estèril.

Equips de protecció individual dependents del medi ambient

Els EPI dependents del medi ambient recomanats davant del risc biològic agafen
l’aire i el purifiquen, és a dir, retenen o transformen els contaminants perquè l’aire
respirable sigui innocu.

Aquests equips són formats per un adaptador facial i el filtre. L’adaptador té la
funció de crear un espai hermètic tancat al voltant de les vies respiratòries, de
manera que l’única entrada d’aire sigui pel filtre. Els adaptadors facials poden ser
de tres tipus: màscares, mascaretes i broquets.

La mascareta cobreix el nas i la boca.

• Màscara: cobreix la boca, el nas i els ulls.

• Mascareta: cobreix el nas i la boca.

• Broquets: als broquets hi ha una connexió entre la boca i el filtre.

Però la peça més important és el filtre.

El broquet cobreix només la boca.

La funció dels filtres és la de purificar l’aire que hi passa, eliminant o
minimitzant la contaminació.

Els filtres es poden classificar en tres classes: filtres de partícules, de gasos i
mixtos.

En principi, els filtres classificats, per la seva eficàcia filtrant, com a P3 (alta
eficàcia davant partícules sòlides i aerosols líquids) connectats a un adaptador
facial (màscara o mascareta) es poden recomanar per al seu ús enfront de
microorganismes. No obstant això, aquesta afirmació no es preveu en cap moment
específicament en el camp d’aplicació de les normes EN-143 i EN-149.

Els filtres P3 són molt eficaços
davant partícules sòlides i aerosols

líquids.

Als EUA i al Regne Unit s’utilitzen aquest tipus de proteccions però equipades
amb filtres HEPA (high efficiency particulate air), que són filtres absoluts.

Davant dels riscos biològics derivats d’esquitxades d’aigua contaminada, de sang
o altres fluids corporals a les mucoses oral o nasal, es podria considerar suficient
la utilització de mascaretes quirúrgiques. Aquestes mascaretes no es consideren,
no obstant això, EPI de les vies respiratòries.

Equips de protecció individual independents del medi ambient

Els EPI independents del medi ambient es caracteritzen perquè l’aire que es
respira no és el de l’ambient de treball. Són els equips de respiració autònoms
i semiautònoms.

Els laboratoris que experimentin amb agents biològics classificats com a grup 4,
necessiten un nivell de contenció 4 de seguretat biològica, han d’estar equipats
amb cabines de seguretat biològica tipus III, però poden treballar a cabines de tipus
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I i II si el laboratori està preparat per admetre treballadors amb vestits aïllants amb
un equip de protecció individual respiratòria independent del medi amb aportació
d’aire a pressió positiva.

El mateix s’aplicaria a les activitats industrials, encara que la presència d’agents
biològics del grup 4 no és habitual en cap cas.

2.2.2 Equips relacionats amb la via dèrmica i parenteral: guants,
maneguins, roba de protecció

La penetració d’agents biològics a través d’una pell sana té lloc de manera molt
esporàdica. Una altra qüestió és quan la pell presenta ferides o lesions, encara
que siguin superficials, en aquest cas ha perdut la seva capacitat protectora. Això
també pot ocórrer quan la pell es conserva malament o està poc hidratada.

El recobriment de l’estrat corni de la pell amb una capa d’àcid gras és la millor
barrera a la penetració d’agents biològics.

Quan aquesta no hi és o és discontínua, s’està obrint també una possibilitat
d’entrada o fixació de microorganismes a la pell. No obstant això, ja s’ha comentat
que en la major part de casos detectats la penetració té lloc després d’un accident
que, per via cutània, genera una inoculació.

Les mucoses, en canvi, presenten una defensa inferior, ja que no es troben
recobertes de la capa protectora sinó, al contrari, d’un líquid de base aquosa que
en la major part dels casos pot actuar de reservori i propagador de la infecció.

Les mans i els braços són les parts del cos que solen entrar en contacte amb
més freqüència amb objectes punxents i tallants potencialment contaminats o amb
esquitxades de fluids biològics o líquids contaminats.

Guants i maneguins

Els guants i maneguins són les peces idònies per protegir mans i braços. En l’àmbit
sanitari, s’han d’utilitzar guants en les operacions següents:

• Manipulació de sang, fluids biològics i teixits.

• Manipulació d’objectes, materials o superfícies contaminats amb sang o
fluids biològics.

• En els procediments invasius, que impliquen la penetració quirúrgica a
teixits, cavitats o òrgans, o la reparació de ferides traumàtiques.

Els guants, de molts diversos
materials, són uns EPI molt
importants en feines de manipulació
de microorganismes.

En l’actualitat no existeixen guants específics enfront del risc biològic.

Es considera que els guants que superen els assajos de resistència a la penetració
(a l’aigua i a l’aire) i que s’assagen segons la Norma UNE-EN374-2 protegeixen
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Activitats hospitalàries i
procediments invasius

Algunes activitats i procediments
hospitalaris associats amb
procediments invasius són:

• Tasques en quiròfans,
àrees d’urgències i
consultes
d’odontologia.

• Cateterisme cardíac i
tècniques d’angiografia.

• Parts vaginals
instrumentats, cesàries i
altres procediments
obstètrics amb sagnat.

• Manipulació, incisió o
extracció de teixits
orals o periorals.

Encara que habitualment
són de làtex, en cas que

provoqui al·lèrgia es poden
emprar guants d’un material

substitutiu.

contra els microorganismes, i constitueixen una barrera efectiva contra els riscos
microbiològics.

Aquest tipus de guants són impermeables i per descomptat absents de porus i
imperfeccions. Són constituïts per materials com làtex natural o altres elastòmers
com nitril, PVC, neoprè, etc.

Si a més es requerís una protecció davant productes químics, aquests guants
estaran assajats per a la determinació de la seva resistència a la permeància enfront
dels productes químics en qüestió segons la norma EN 374-3. Juntament amb
aquestes normes s’ha de tenir en compte també la Norma EN 420, que tracta dels
requisits generals per a guants.

En qualsevol cas, els guants de protecció enfront d’agents biològics han de garantir
impermeabilitat, flexibilitat màxima i gran sensibilitat a fi de possibilitar el seu ús
en tot tipus de treball. Quan calgui, han de ser estèrils.

Guants de protecció microbiològica segons les normers UNE EN

UNE EN 374-1:04. Guants de protecció davant productes químics i microorganismes. Part
1. Terminologia i requisits de prestacions.

UNE EN 374-2:04. Guants de protecció davant productes químics i microorganismes. Part
2. Determinació de la resistència a la penetració.

UNE EN 374-3:04. Guants de protecció davant productes químics i microorganismes. Part
3. Determinació de la resistència a la permeació per productes químics.

UNE EN 420:04. Guants de protecció. Requisits generales i mètodes d’assaig. .

Normalment es fan servir guants d’un sol ús que s’han de canviar després del
contacte amb cada pacient, quan es canviï d’activitat, o quan es produeixi una
esquitxada, trencament o perforació. En aquest últim cas s’haurà de comprovar
si hi ha hagut contacte directe amb el material infectiu o si hi ha una ferida, en
aquest cas s’haurà de procedir de la manera que estigui protocol·litzada en funció
del risc de contagi que hi ha.

Tot i l’absència d’incidències i de manera general es recomana el canvi periòdic
dels guants.

La periodicitat estarà en funció del seu ús, del seu desgast i de l’experiència de
què es disposi sobre incidents esdevinguts per envelliment dels guants.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que l’ús i el canvi indiscriminat dels guants,
a part de representar un encariment de l’activitat efectuada, augmenten els residus
sanitaris amb l’augment corresponent del cost ecològic i econòmic per a la seva
eliminació.

Els guants han de dur el pictograma
específic de risc biològic.

Moltes vegades, per motius ergonòmics i per requeriment de destresa en el treball,
no s’empren guants específics per protegir dels talls i punxades. Tot i així, els
guants normalment utilitzats, de làtex o d’algun altre tipus d’elastòmer, tenen un
efecte protector, ja que s’ha demostrat que rebre una punxada a través dels guants
de làtex redueix el volum de sang transferit en, almenys, un 50%, cosa que redueix
el risc de transmissió de l’agent biològic.
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Així mateix, quan es duen a terme procediments invasius que puguin afavorir l’ex-
posició es recomana la utilització del doble guant, que redueix el risc d’exposició
a fluids corporals, ja que la taxa de perforació del guant simple és d’un 17,5% i
la del doble guant és d’un 5,5% o, quan sigui possible, si la tècnica quirúrgica ho
permet, la utilització de guants reforçats (guants amb malla metàl·lica). A més
és molt important la conducta de canviar amb freqüència de guants durant les
intervencions quirúrgiques.

Una altra possibilitat és la d’intercalar guants de roba entre dos de làtex per
dificultar al màxim la punxada o el tall.

Sembla que l’ús d’un parell de guants de talla superior a la necessària en contacte
amb les mans i d’un altre de la talla adequada damunt, conserva més el sentit del
tacte al mateix temps que ofereix més resistència a les penetracions produïdes per
objectes punxents.

Roba de protecció

La roba de protecció és la roba que substitueix o cobreix la roba personal i que
està dissenyada per proporcionar protecció contra un o més perills. Actualment
trobem nombroses normes que fan referència a la roba de protecció, de les quals cal
remarcar la Norma UNE EN 340, que ens indica quins són els requisits necessaris.

Aquesta roba de protecció ha de ser dissenyada i fabricada segons els paràmetres
següents:

• Els materials i components de la roba de protecció no han d’afectar adver-
sament l’usuari.

• Han d’oferir a l’usuari el grau de comoditat més gran que sigui possible que
estigui d’acord amb la protecció adequada.

• Les parts de la roba de protecció que entrin en contacte amb l’usuari han
de ser lliures de rugositats, vores agudes que puguin produir irritacions o
ferides.

• El seu disseny ha de facilitar la seva col·locació correcta sobre l’usuari i
ha de garantir que romandrà en el seu lloc durant el temps d’utilització
previsible, i ha de tenir en compte els factors ambientals, juntament amb els
moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest
propòsit, s’han de proveir els mitjans apropiats, com sistemes d’ajustament
o gamma adequada, que permetin que la roba de protecció s’adapti a la
morfologia de l’usuari.

• Ha de ser tan lleugera com sigui possible, sense perjudici de la resistència i
eficiència del disseny.

Actualment està en desenvolupament la norma EN 162036:1997 aplicable a roba
de protecció l’objectiu de la qual és protegir l’usuari enfront del microorganismes
generats per fonts externes. S’exclou del camp d’aplicació d’aquesta norma la
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Funció de bates i uniformes

Les bates i uniformes utilitzats
normalment pels sanitaris han de
complir una funció doble: d’una
banda, permetre la identificació

de l’activitat i funció de la
persona per part del pacient i
familiars; de l’altra, la funció

pròpiament d’una certa
protecció, encara que no siguin
peces classificables com a EPI.

roba destinada a protegir davant la contaminació creuada entre personal sanitari i
pacients.

Aquesta norma preveu uns requisits tant de resistència mecànica, de resistència
a la penetració de líquids o sòlids contaminats amb agents infecciosos, com de
resistència química en cas que aquesta sigui necessària.

En tasques sanitàries comunes, les bates i uniformes utilitzats s’exclouen, segons
l’article 2 del Reial decret 773/1997, de la definició d’“equip de protecció
individual”. Se’ls considera roba de treball corrent sempre que no estiguin
específicament destinats a protegir la salut o integritat física dels treballadors.

La seva eficàcia depèn del fet que s’usin correctament; per exemple, dur les
bates correctament cordades, canviar-se la roba quan es canviï d’activitat o zona,
no utilitzar-les en àrees accessibles al púbic en general i fora de l’edifici. L’ús
inadequat d’aquesta roba de treball, no solament actua en detriment de la protecció
de la salut dels treballadors, sinó que també suposa un risc de transmissió de
malalties a uns altres treballadors, als pacients i al públic en general.

La utilització de bates suplementàries a l’uniforme o bata habitual generalment
no se sol especificar. Se’n recomana l’ús quan es prevegi la producció de
grans esquitxades de sang o líquids orgànics (per exemple, assistència a un part,
assistència a politraumatismes a urgències, execució de cures de gran extensió o
certes intervencions quirúrgiques).

En circumstàncies especials, es pot obtenir una protecció addicional mitjançant la
utilització de davantals impermeables sobre la bata.

2.2.3 Equips de protecció de la via conjuntiva: ulleres i pantalles

Quan no hi hagi risc de contaminació per l’aire, però hi hagi risc d’esquitxada o
projecció d’aerosols infectats sobre la mucosa ocular, així com per la projecció
d’aigua contaminada, sang o de gotes de cultius infecciosos, s’han d’utilitzar
elements de protecció per als ulls i el rostre.

Les proteccions oculars s’han de fer servir quan es prevegi la possibilitat d’esquit-
xades a la mucosa ocular.

Ulleres de protecció

Les ulleres de protecció són els EPI més recomanables per a la protecció de
la conjuntiva. Per ser eficaces, requereixen combinar uns oculars de resistència
adequada amb un disseny de muntura o uns elements addicionals que s’hi adaptin,
a fi de protegir l’ull en qualsevol direcció.

Les ulleres de protecció són EPI que
eviten l’entrada d’agents biològics

per via conjuntiva.
Segons el disseny de la muntura es poden distingir els tipus d’ulleres següents:

• Ulleres de tipus universal, les quals poden, encara que no necessàriament,
ser proveïdes de protecció addicional en cas que les projeccions puguin
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incidir a l’ull no només frontalment, sinó també per les zones inferior, lateral
o superior.

• Ulleres de tipus integral o màscara, en les quals la mateixa muntura forma
la protecció addicional.

• Ulleres de cassoletes, constituïdes per dues peces que, en integrar el cercle
portaocular i la protecció lateral, tanquen cada ull aïlladament.

• Ulleres adaptables al rostre, amb muntures fabricades amb materials tous i
flexibles.

Pantalles

Les pantalles o viseres facials són proteccions que es fabriquen en material
transparent i recobreixen la cara, i la protegeixen en la seva totalitat. Són
adequades per a aquelles situacions de risc en les quals la protecció ocular s’ha de
fer extensible a la cara.

Les pantalles protegeixen tant els ulls
com la cara.

És evident que, en cas que es pretengui una protecció davant d’esquitxades de les
mucoses dels ulls, boca i nas, té més sentit la utilització d’una pantalla facial que
l’ocupació d’ulleres per als ulls i mascareta quirúrgica per a nas i boca.
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