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Medicina 
del Treball

Organització dels primers auxilis
a l’empresa

La ràpida actuació davant un accident pot salvar la 
vida d’una persona o evitar l’agreujament de les pos-
sibles lesions que tingui. Així doncs, ha de ser un 
objectiu prioritari de l’empresa organitzar els primers 
auxilis amb els mitjans necessaris, tant materials com 
humans, mantenint els equips ben entrenats i ade-
quantse als riscos que li són propis d’acord amb la 
legislació. (art. 20, cap. III LPRL).

Normes bàsiques

1. Estudi de la sinistralitat de l’empresa.
2. Designació del personal responsable.
3. Formació adequada del personal.
4. Organització de les relacions amb els serveis 

exteriors de l’empresa.
5. Activació de la cadena d’auxilis:

 Cadena d’auxilis:

S’ha d’informar tots els treballadors sobre quines 
són les actuacions essencials que cal dur a terme 
quan té lloc un accident. Aquestes actuacions estan 
estructurades mitjançant el mètode PAS:

• Protegiu: la persona accidentada i a vosaltres 
mateixos.

• Aviseu: els serveis sanitaris d’emergència i fa-
ciliteu la màxma informació (tipus d’accident, 
nombre de ferits, etc.).

• Socorreu: comenceu reconeixent els signes 
vitals (consciència, respiració i pols).

6. Determineu el nombre de socorristes:

Tenint en compte el nombre de treballadors, 
l’estructura de l’empresa, el tipus de feina, els riscos 
existents, etc.

Una xifra orientativa per a una situació de baix 
risc (oficines) seria d’1 socorrista per cada 50 
treballadors.

7. Disposeu d’una farmaciola amb:

• Tisores i pinces. Apòsits estèrils adhesius, ga-
ses i guants. Cel·lulosa, esparadrap i benes. 
Sabó i solució desinfectant.

• El material ha d’estar ordenat, ha de ser exclu-
sivament de primers auxilis, s’ha de reposar i 
se n’ha de verificar la caducitat.

8. Cal tenir un local específic de primers auxilis.

9. El socorrista o els socorristes han de tenir forma-
ció general en primers auxilis i una d’específica 
en funció dels riscos existents. Així mateix, han de 
rebre periòdicament cursos de reciclatge.

RECORDEU

És obligació i responsabilitat de tothom
prestar els primers auxilis de forma immediata

i eficaç per garantir que la persona
accidentada arribi en les millors condicions

possibles a l’assistència especialitzada!

ORGANITZACIÓ DELS PRIMERS AUXILIS A 
L’EMPRESA


