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Què és un Equip de Protecció Individual (EPIs)?
Un EPI és un equip, complement o accessori que porti o disposi una persona amb l’objectiu de
protegir-se davant d'un o diversos riscos que puguin comprometre la seva seguretat o salut
Quan haig d’utilitzar un EPI?
Els equips de protecció individual han d’utilitzar-se quan existeixen riscos per a la seguretat o
salut dels treballadors que no hagin pogut evitar-se o limitar-se suficientment per mitjans tècnics
de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del
treball.
L'empresa ha de proporcionar gratuïtament els EPI als treballadors?
Sí. Els ha de proporcionar gratuïtament i reposar-los quan sigui necessari, com en cas de
trencament, desgast, i, de forma general, quan hagin perdut o vist reduïda la seva eficàcia
protectora.
Quines obligacions té el treballador respecte els EPI proporcionats?
Els treballadors han de:
∙ Utilitzar i fer un bon ús els EPI.
∙ Mantenir els EPIs en un bon estat de conservació
∙ Col·locar l'EPI, després de la seva utilització, en un lloc adient.
∙ Informar al coordinador sobre qualsevol defecte o anomalia detectat a l'EPI i que pugui fer
que perdi eficàcia protectora.
Si no utilitzo l’EPI que se m’ha facilitat, l’empresa em pot sancionar?
Si, segons el Reglament de Règim Intern el fet de no fer ús adequat dels equips personals de
prevenció de riscos pot ser sancionable.
Haig de signar conforme he rebut un EPI?
Si, és obligatori signar conforme heu rebut l’EPI. Fina ara es signava un registre cada vegada.
Per facilitar-ho hem fet un document genèric que només haureu de signar una vegada. A part,
quan rebeu material específic heu de registrar-ho en un formulari de google:
https://forms.gle/p4HE12P7EKdSzjyw8
Com puc saber quins EPIs haig de posar-me?
En els protocols que s’han fet arribar s’explica quins EPIs cal utilitzar en cada situació. Tot i així,
si tens dubtes pregunta sempre al teu responsable.
Si em reincorporo a treballar o vaig a un altre espai que necessita més material,
disposaré dels EPIs necessaris?
Si, abans de començar a treballar el coordinador del servei et facilitarà els EPIs necessaris.
Ja fa dies que porto l’EPI i necessito canviar-lo. Com haig de fer per demanar-ne?
Has de dir-li al coordinador del servei o espai on estàs treballant.

L’EPI se m’ha trencat, se me’n facilitarà una altre?
Si, si el material s’ha desgastat o s’ha trencat i és necessari canviar-lo se te’n facilitarà un altre.
Els EPIs es poden compartir?
En principi els EPI estan destinats a la utilització per part d’una sola persona. Si les
circumstàncies exigeixen la utilització d'un equip per varies persones (per exemple una ullera o
pantalla de protecció), cal procedir a la seva neteja i desinfecció, segons indica el protocol.
En us pis utilitzen uns EPIs i a un altre se n’utilitzen uns altres, com s’enten?
Tal i com es recull en els protocols, no han d’utilitzar-se tots els EPIs en totes les situacions. En
funció de la situació de les persones que hi ha al pis se n’utilitzen uns o uns altres. Per això és
important llegir-nos els protocols.
Tinc una mascareta FPP2 que no és igual a la del meu/va company/a, són les 2 vàlides?
Si, de mascaretes FPP2 n’hi ha amb filtre i sense filtre. La mascareta amb filtre et protegeix a tu
però no als altres, per això cal posar una mascareta quirúrgica a sobre. La mascareta sense
filtre et protegeix tant a tu com als altres, tot i així, per evitar que s’embruti ens hem de posar
també una de quirúrgica a sobre. A l’Annex 5, tipus de mascaretes s’explica. També s’explica l
vídeo: https://youtu.be/TJsOAEuUYQc
Jo disposo d’un mono de plàstic i el meu company té un mono de paper i una capelina,
tenim la mateixa protecció?
Si, el mono de paper junt amb la capelina de plàstic fan la mateixa funció que el mono de
plàstic. El mono de plàstic és més pràctic però no en disposem tants com voldríem. En el seu
defecte, el mono de paper junt amb la capelina de plàstic fan la mateixa funció si es posen
correctament. En el cas de la capelina cal que sigui cordada per la part del darrera i la caputxa
pot ser retallada perquè sigui més còmode o es pot posar per la part interior (a la zona del pit).
Els primers dies de la crisi del Covid-19 utilitzàvem uns EPIs i ara n’utilitzem uns altres,
com s’entén ?
La situació de la crisi del Covid-19 varia i evoluciona quasi diàriament, per això els protocols han
anat canviant, així mateix com les mateixes recomanacions donades des del Departament de
Salut.
Disposem de suficients EPIs per cobrir totes les necessitats?
De moment hem anat disposant sempre de tots els EPIs necessaris.
Degut a la gran demanada de material que hi ha a tots els nivells, és cert que hi ha dificultats en
que els proveïdors ens serveixin grans dosis i ens van abastint de manera dosificada.
A part, tenim el suport i recolzament de moltes entitats públiques i privades que ens van fent
donacions de material en cas de necessitat.
Degut a aquesta situació extraordinària i les dificultats d’abastiment, es demana que tothom
sigui extremadament curós amb el material i que el reutilitzi el màxim de vegades, dintre les
possibilitats (sempre hi quant el material no estigui trencat o deteriorat)

