
ENQUISA PARA A IDENTIFICACIÓN  DOS RISCOS LABORAIS

  
Esta enquisa, de carácter voluntario, serve para complementar a avaliación de riscos do teu posto de traballo. 
Unha vez cuberta, podes enviala a través do correo electrónico prevencion.riscos.laborais@xunta.es, ou 
entregarllo directamente en man aos técnicos que fan a visita de avaliación de riscos, que teñen o deber de sixilo 
legalmente establecido, ou por calquera outro medio que consideres oportuno.  
 

1. DATOS DO PERSOAL TRABALLADOR

Nome e apelidos (Opcional)

Consellería

Centro de traballo Provincia

Servizo/Departamento Posto de traballo

Sexo Home
Muller
Non constesta

Idade Distancia do domicio ao centro de traballo (Km)

2. DESCRIBE CON BREVIDADE O TEU POSTO DE TRABALLO



3. PRINCIPAIS RISCOS DE ACCIDENTES QUE EXISTEN NO TEU POSTO DE TRABALLO

Alto Medio Baixa
1. Caída de persoas a distinto nivel

2. Caída de persoas ao mesmo nivel

3. Caída de obxectos por afundimento

4. Caída de obxectos por manipulación

5. Caída de obxectos desprendidos

6. Pegadas sobre obxectos

7. Golpes contra obxectos inmóbiles

8. Golpes e contactos con lelementos móbiles da máquina

9. Golpes por obxectos ou ferramentas

10. Proxección de fragmentos ou partículas

11. Atrapamento por ou entres obxectos

12. Atrapamento por envorco de máquinas

13. Sobreesforzos

14. Exposición a temperaturas extremas

15. Contactos térmicos

16. Contactos eléctricos

17. Inhalación ou inxestión de substancias nocivas

18. Contactos con substancias caústicas e/ou corrosivas

19. Exposición a radiacións

20. Explosións

21. Incendios

22. Causados por seres vivos

23. Atropelos, golpes e choques contra vehículos

24. Accidentes de tráfico

25. Causas naturais

26. Traballo monótono, rutineiro e pouco variado

27. Traballo illado que dificulta o trato con compañeiros

28. Conflitividade con clientes ou usuarios

29. Axentes químicos (Pó, gas, vapor, fume,...)

30. Axentes físicos (Ruído, vibracións, temperatura, ...)

31. Axentes biolóxicos (Virus, bacterias, fungos, ...)

CUALIFICA O AMBIENTE LABORAL

Boa Regular Mala
Considero que a relación entre o tempo 
dispoñible e a carga de traballo é...

Observacións



 

Boa Regular Mala
A colaboración, a comunicación e a 
integración co resto de traballadores é...

Observacións

 

Boa Regular Mala
A satisfacción no desempeño do meu posto de 
traballo é... 
(Autonomía, horario, monotonía, 
responsabilidade,...)

Observacións

 

Boa Regular Mala
A relación e a supervisión por parte dos 
mandos ou responsables do centro é...

Observacións

4. Recibiches información dos riscos do teu posto de traballo

Si
Non

5. Coñeces o enderezo www.xunta.es/riscos

Si
Non

6. Dos riscos sinalados no apartado 3, relacionados co teu posto de traballo, sinala os tres que consideras máis importantes

Nº 1 Nº 2 Nº 3



7. Se consideras que hai algunha cousa importante que afecta ao teu traballo e que non contempla este cuestionario, coméntaa a 
continuación

  
  
  
  

GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN!!!! 
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