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Urxe Un plan de choqUe qUe mellore a calidade do emprego, a empregabilidade e a inserción laboral

o emprego precario domina o mercado de traballo con 118.568
contratos para só 15.045 afiliados máis na segUridade social e
con tan só Un 6,8% de contratación indefinida
Redacción.- Os datos de paro correspondentes ao mes de xullo, publicados este
xoves polo Servizo Público de Emprego
Estatal, amosan un descenso do desemprego de 6.653 persoas no mes (3,91%), o
que sitúa a cifra total de parados en
163.412. Interanualmente, o paro baixa un
10,1%, 18.459 persoas desempregadas
menos.
Sen embargo, e a pesar destas cifras,
UGT-Galicia amosa a súa preocupación
porque as estatísticas feitas públicas este
xoves deixan ao descuberto as deficiencias estruturais do modelo produtivo e a
fraxilidade do mercado laboral galego.
A precarización do emprego é evidente
baixo o predominio da contratación temporal que configura unha tendencia estrutural
do mercado de traballo. Fanse 118.568 contratos no mes pero tan só medra a afiliación
á Seguridade Social en 15.046 e, por outra
banda, a porcentaxe de contratación indefinida sobre o total é de tan só o 6,8%. No
mes medra a contratación un 14,4%. A temporal faino nun 16% pero cae a indefinida
nun 2,8%.
Para UGT-Galicia, urxe derrogar as reformas laborais impostas dende 2010, en
especial a de 2012, que non só fracasaron
no obxectivo de mellorar a calidade do emprego senón que, ademais, van precarizando mes a mes o mercado de traballo e
deteriorando os ingresos da Seguridade
Social.

fóra da protección por
desemprego case 90.000 persoas
en galicia
Tamén resulta imprescindible reforzar
as prestacións por desemprego. A taxa de
cobertura é do 51,7%, fronte ao 57,5% do
resto do Estado. Quedan fóra da protección
89.940 persoas, tendo en conta tanto aos
que teñen dereito a cobertura como aos
que non. E, ademais, tan só hai 34.577
persoas beneficiarias de prestacións de ca-

rácter contributivo, o 43,2% do total, o que
apunta á precariedade na cobertura por
desemprego. Para UGT-Galicia, hai que
aumentar o grao de protección, emprendendo a derrogación dos cambios normativos implantados polo Goberno do PP no
sistema de prestacións por desemprego,
contributivas e asistenciais, en canto ás
condicións e criterios de acceso, tempo de
duración e contías, entre outros aspectos.
Neste contexto tamén hai que potenciar
as políticas activas de emprego dende o público, xa que estas non poden orientarse en
exclusiva a subvencionar ao sector privado.
En canto á dotación orzamentaria para as
políticas activas de emprego da Xunta, esta
diminuíu en 133 millóns de euros dende o
ano 2008, en máis da terceira parte, nun
35%.
Así, para a función “Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo”
no 2008 orzamentábanse 379 millóns de
euros nesta Comunidade. Baixando unha
década despois a 246 millóns. Mentres que
o Orzamento total da Xunta cae nunha década nun 7,2%, as partidas adicadas á Promoción do emprego e fan nun 35%.
UGT tamén reclama que se dote ao
Plan director polo emprego digno dos recursos económicos e humanos suficientes

para combater a fraude na contratación e vixiar a causalidade da contratación temporal
e a tempo parcial que, ademais, aumenta
de xeito espectacular con carácter estacional.
Para UGT, é necesario poñer en marcha un plan de choque para o emprego no
marco do diálogo social, co fin de mellorar
a calidade do emprego, a empregabilidade
e lograr a inserción permanente das persoas en desemprego, especialmente, aquelas con maiores dificultades de acceso ao
mercado laboral.

o 58,3% do desemprego en galicia
ten rostro de muller
Continuando coa análise dos datos, obsérvase que continúa a peor evolución do
desemprego nas mulleres. Cae o paro nun
3% entre as mulleres galegas, fronte ao
descenso do 5,2% entre os homes. A fenda
no desemprego persiste, o 58,3% do paro
ten rostro de muller en Galicia.
Entre os menores de 25 anos o paro
baixou un 5,3% no mes e un 13,8% no
ano. E, por sectores, paro baixou no primario nun 9,62%; na construción, nun
4,82%; un 4,75% na industria; e no sector
servizos nun 3,69%.
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folga do persoal estatUtario do 061
Os traballadores demandan unha compensación xusta polo seu traslado de Santiago á Estrada
Redacción.- A falta de acordo provocou que este mércores, día 1 de agosto,
arrancase a folga do persoal estatutario
do 061 polo traslado forzoso do servizo
dende Santiago á Estrada, 30 Km, sen
unha compensación xusta.
Dende FeSP explican que, entre os
principais prexuízos que ocasiona este
traslado forzoso, destacan máis de 60 quilómetros diario de condución; unha hora e
cuarto diaria de desprazamento, en condicións normais de tránsito; a repercusión
dese tempo, engadido á xornada laboral,
na conciliación da vida familiar; os custos
en recursos de mobilidade (combustible,
amortización de vehículo...); e o risco de
sinistralidade que todo isto leva consigo.
Para os traballadores, a oferta realizada pola Administración non compensa,

nin de lonxe, os custes materiais do traslado forzoso e non se teñen en conta os
outros prexuízos inmateriais que repercuten nas condicións de vida dos traballadores. De feito, existen cálculos que falan dunha merma salarial de ata o 15%
nalgúns traballadores.
Todo isto, obriga a manter a convocatoria de folga.
Unha mostra máis da falta de consideración cara os traballadores por parte
da Xunta foi a falta de resposta ante as
consideracións realizadas perante a Administración por uns servizos mínimos impostos do 100%, evidentemente abusivos. De feito, existe xurisprudencia da
Sala do contencioso do TS que establece
que o 100%, que na práctica supón a negación do dereito de folga, resulta des-

proporcionado, incluso se se trata dun
servizo de urxencias.
Ademais, os traballadores saúdan o
acordo conseguido cos laborais que tamén se viron afectados polo traslado pero
lamentan que a Xunta non teña a mesma
sensibilidade co persoal estatutario, o
95% do persoal afectado polo traslado.
A folga ten carácter indefinido e desenvólvese mediante paros parciais de 12
a 14 e de 19 a 21 os mércores, domingos
e festivos.
FeSP entende que a única finalidade
do traslado é dotar de persoal un edificio
desmesurado, de 14 millóns de euros,
que non vai mellorar a calidade do servizo
sen contar cos prexuízos que lles ocasiona aos profesionais.

os traballadores da ora de Vigo en folga indefinida a partir do
día 7 polo despedimento de oito compañeiros
Redacción.- FeSMC denuncia o
despedimento de oito traballadores do
servizo da ORA-zona azul do Concello
de Vigo.
Dornier, a adxudicataria do servizo
dende o pasado día 1 de xuño, procedeu o pasado día 30 de xullo ao despedimento de oito traballadores por
“causas obxectivas”. FeSMC lembra
que a empresa asumiu a adxudicación
coa subrogación de 40 traballadores.
O Sindicato denuncia a falta de lealdade cara o compromiso adquirido
nas condicións do servizo e o incumprimento do prego de condicións, encadrando estes despedimentos no

único obxectivo de
obter máis beneficios económicos
dun servizo público.
Tamén
existe persecución
sindical polas reiteradas manifestacións de UGT pola
baixa temeraria no
concepto económico para adxudicarse o concurso.
Por todo isto,
mentres a empresa manteña esta actitude desleal co obxecto do contrato e
co dereito dos empregados, os traba-

lladores decidiron en asemblea a convocatoria dunha folga indefinida que
comezará o vindeiro martes, día 7.

os traballadores das cárceres galegas mobilízanse para
denUnciar a falta de persoal e formación ante as agresións de
presos
Redacción.- Este xoves traballadores das
cárceres galegas protagonizaron concentracións ás portas dos centros penitenciarios para
denunciar a falta de persoal e formación para
afrontar as agresións de presos que están a sufrir.
FeSP-UGT denuncia que se está a rexistrar
unha agresión por día nos centros penitenciarios galegos. Os traballadores demandan ao
galicia laboral, boletín dixital de Ugt de galicia
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Goberno central a consideración como
axentes da autoridade, un rango do
que todavía non dispoñen; máis formación para traballar con reclusos con
moitas complexidades e incluso patoloxías psquiátricas; e revisar e modificar o protocolo de actuación fronte ás
agresións que a día de hoxe resulta ineficaz porque ante unha situación violenta se non existe lesión dun traballador non o consideran agresión.

protocolo de actuación
insuficiente
Este plan é insuficiente porque non

prevé as agresións, actúa unha vez se
producen.

serción social.

carencias de persoal

falta de preparación
Os traballadores insisten moito na
súa falta de preparación para afrontar
presos moito máis perigosos que hai
uns anos. Hoxe hai moitos mozos moi
fortes e preparados en artes marciais,
cunha capacidade de agresión moi
alta.
Os traballadores aclaran que eles
non están para enfrontarse aos reclusos, senón para traballar pola súa rein-

A falta de persoal é outra das grandes carencias.
Son 3.500 as prazas vacantes en
todo o Estado e, concretamente, nun
centro como o da Lama, en Pontevedra, cífrase en 50 prazas.
Por elo, FeSP esixe ao Goberno
unha oferta pública de emprego seria
que axude a arranxar a situación actual.

o conVenio da dependencia empeora aínda máis as condicións do
sector

Redacción.- FeSP iniciou unha
campaña informativa para explicar as
consecuencias negativas que terá o
VII Convenio Estatal da Dependencia
para todos os traballadores no súa
desempeño diario. Trátase da primeira
medida que o sindicato emprende
para facer fronte a un convenio especialmente daniño, pois deteriora aínda
máis un sector moi precarizado que
aglutina a 180.000 traballadores.
A Unión Xeral de Traballadores negouse a asinar este acordo porque
non dignifica o traballo no sector, precariza aínda máis as condicións laborais, pon en risco postos de traballo e
salarialmente non supón ningunha
mellora.
Para empezar, o groso do persoal
de Dependencia cobra por baixo dos
1.000 euros e o convenio manteraos
nesa franxa, incumprindo o Acordo
Nacional de Negociación Colectiva
que asinaron a patronal e os sindicatos este mes de xullo.

Ademais, o texto obriga ás xerocultoras a limpar, a requirimento da
empresa, en detrimento das que deberían ser as súas funcións reais e
para as que se estiveron formando. O
convenio explicita que “as xerocultoras poderán realizar a limpeza e hixiene de utensilios, roupa e estancias,
cando no servizo existan circunstancias que así o requiran”.

normativo para o ámbito da dependencia. Algunhas destas cuestións
son:

Hai que lembrar que, actualmente,
é imprescindible contar cunha acreditación en xerocultura para poder exercer. Con todo, este texto, lonxe de recoñecer o esforzo de formación e
económico que realizaron estas traballadoras para adaptarse á legalidade esixida, degrada as súas condicións laborais.

► O descanso semanal obrigatorio
non poderá ser solapado polo descanso compensatorio dun día festivo
do traballador.

Aínda por riba, o texto sinala
como melloras cuestións que xa son
de obrigado cumprimento para as empresas pois tanto as sentenzas como
os acordos alcanzados no SIMA e na
comisión paritaria constitúen o marco
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► Libranza obrigatoria completa
dun día por cada festivo traballado.
► Os días en situación de Incapacidade Temporal e Lactación considéranse días traballados.

►En vacacións percibirase a parte
proporcional das retribucións variables.
►Catro días de libre disposición
consolidados.
►Tres veces ao ano gozarase do
tempo indispensable para acompañamento de menores á consulta do especialista.
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a sanidade UniVersal, boa noticia entUrbiada pola falta de
diálogo
Redacción.- Para a Unión Xeral de
Traballadores, que loitou por iso nas Institucións, a aprobación do Real Decreto
Lei 7/2018 sobre o acceso universal ao
Sistema Nacional de Saúde é unha boa
noticia para o conxunto da sociedade e
non só para quen quedou excluídos polo
Real Decreto Lei 16/2012 do Goberno
do Partido Popular.
O sindicato lamenta, con todo, que o
Goberno prescindise da participación e a
consulta aos Interlocutores Sociais, ben
directamente a través do Diálogo Social,

constituíndo unha mesa para iso; ben a
través do Comité Consultivo do Sistema
Nacional de Saúde, tal e como establece
a normativa, dado que é un marco no
que as Organizacións Sindicais e Empresariais poderíamos coñecer o texto
do borrador do Real Decreto Lei e facer
as nosas achegas ao mesmo.
A pesar da urxencia, desde o mes de
xuño houbo tempo e oportunidade para
cumprir coa obrigación de reunir ao Comité Consultivo e á súa Comisión Permanente, mesmo antes do Consello In-

terterritorial e, no seu caso, aos Interlocutores Sociais. Por outra banda, e dado
o obxectivo da norma, o borrador debería ser remitido á Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, órgano de participación dos Interlocutores Sociais en
materia de inmigración.
Que o Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social comece a lexislar de costas aos Interlocutores Sociais e
eluda a obrigada consulta, seguindo a
práctica do anterior Goberno, enturba
esta boa noticia pola falta de diálogo.

demanda de conflito colectiVo contra gloVo
UGT cambia de estratexia e pasa a xudicializar as vulneracións contra os traballadores por parte das plataformas
dixitais
Redacción.- O secretario de Política
Sindical de UGT, Gonzalo Pino, anunciou
que o sindicato presentou unha demanda
de conflito colectivo contra Glovo, “co fin de
que os seus 8.000 traballadores sexan recoñecidos como traballadores por conta
allea e non como empregados autónomos,
como sinala a empresa”.
No acto, Pino afirmou que “é unha demanda presentada polas tres federacións
estatais do sindicato ( FeSP-UGT; UGTFICA e FeSMC-UGT), xunto coa Confederación, coa clara formulación de combater este sistema de traballo precario. É a primeira vez en España que se afronta ante a
Audiencia Nacional unha situación de falsos
autónomos, e UGT está á fronte de ela”, sinalou.
Neste sentido, manifestou que UGT
“cambiou de estratexia en relación ás plataformas dixitais. Pasamos de denunciar a
estas empresas ante a Inspección de Traballo, ou de interpoñer varias demandas
individuais por despedimentos improcedentes, a abordar o problema desde unha
perspectiva máis colectiva, xa que estas
empresas non chegaban a ir nunca a xuízo
porque indemnizaban aos traballadores (incluso triplicándolles a indemnización), ou os
mesmos empregados tiñan medo de denunciar por non perder o seu traballo”.
Por iso, o avogado do sindicato, Manuel
de la Rocha, anunciou que UGT pasou a
“xudicializar calquera actitude das plataformas que atenten contra o dereito do traballo, presentando demandas de conflito colectivo contra estas plataformas; apoiando
as demandas de oficio iniciadas pola Tesourería Xeral da Seguridade Social contra
Deliveroo; estudando denunciar a carta de
acordo de interese profesional desta em-

presa con ASOriders, a asociación
promovida
por
Deliveroo (que non
representa aos repartidores) para
encubrir aos falsos
autónomos; e demostrar e denunciar a débeda das
principais plataformas coa Seguridade Social”.
Estas empresas “buscan non pagar a
Seguridade Social e todos os impostos sociais no noso país, evadindo calquera responsabilidade”, afirmou Gonzalo Pino. “ Deliveroo ten acumulada unha débeda de tres
millóns de euros en cotas non satisfeitas á
Seguridade Social, Glovo ten un acta de liquidación da Inspección de case 400.000
euros e un montante superior aos 9 millóns de euros se a Inspección os sancionase. Urxe que a Administración aclare esta
situación e que ordene a devolución do
pago das cotas destes falsos autónomos”.

Unha fiscalía de delitos contra os
dereitos dos traballadores
En relación ao Goberno, o secretario de
Política Sindical de UGT manifestou que o
sindicato “xa expuxo ao Executivo que no
Plan Director por un Traballo Digno incluísese unha fiscalía de delitos contra os dereitos dos traballadores, co fin de atallar
toda esta fraude cometida baixo o pretexto
da economía 4.0”.
Neste sentido, “o pasado Consello de
Ministros aprobou este plan e incluíu entre
as súas medidas a figura desta fiscalía,
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que consideramos indispensable que empece a actuar canto antes contra estas empresas”.

constituír seccións sindicais nas
principais plataformas
O Coordinador de “A túa Resposta Sindical XA”, Rubén Ranz, sinalou que estas
plataformas teñen “unha incidencia transversal. Están en todos os sectores da nosa
sociedade e están a promover a desprofesionalización do noso mercado laboral”.
Por iso, o sindicato, no seu cambio de
estratexia, está a tentar “organizar aos traballadores e traballadoras en seccións sindicais e afrontar, desde elas, o traballo das
demandas colectivas e individuais coa estrutura do sindicato. É importante coñecer a
opinión dos traballadores e apoiarlles desde
a organización”.
Ademais, a organización anunciou
que en novembro se convocará unha
gran mobilización que afecte a todas as
plataformas dixitais, co obxectivo de reunir a todos os afectados e facer un chamamento xeral de defender o dereito do
traballo digno.
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de 2018

Uniatramc e Ugt Urxen a qUe se cUmpra a lei no sector do taxi:
Unha licenza de Vtc por cada 30 de taxi
Redacción.- A Asociación de Autónomos do Transporte (Uniatramc) e a
Federación de Servizos, Mobilidade e
Consumo de UGT ( FeSMC-UGT) piden
que se cumpra a lei no sector do Taxi e
que opere unha VTC por cada 30 licenzas de taxi. Hai que acabar coa competencia desleal das empresas VTC -compañías que exercen esta actividade
mediante licenzas de vehículo con condutor sendo as máis importantes Uber e
Cabify- que está a poñer en risco a viabilidade do sector do Taxi e en perigo os
130.000 postos de traballo, entre autónomos e asalariados, que compoñen
esta actividade económica.
Desde Uniatramc e FeSMC-UGT
pedimos que as licenzas de VTC sexan

intransferibles para evitar
a especulación que xa se
está dando e, paralelamente, a supresión de
captación de clientes en
vía pública. Tamén pretendemos
incorporar
plans de pre xubilación e
indemnización por abandono de actividade, co
obxecto de reducir as licenzas.
O sector do Taxi
ofrece un servizo esencial na nosa sociedade pero é inaceptable a situación de
desamparo que senten os traballadores
e autónomos do Taxi fronte á acción presuntamente fraudulenta de empresas e

plataformas de suposta intermediación
para a contratación de vehículos de aluguer con condutor que incumpren a normativa de transporte á que todos os profesionais do sector están sometidos.

melloran as pensións de ViUVez, 6 anos despois
Redacción.- A Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para
o ano 2018, na disposición adicional cuadraxésima cuarta, establece un incremento
da porcentaxe aplicable á base reguladora
da pensión de viuvez en determinados supostos.
Actualmente, o cálculo desta prestación corresponde ao 52% da base reguladora do cónxuxe falecido, pero a aplicación
da disposición adicional supoñerá que a
porcentaxe aplicable á base reguladora da
pensión de viuvez a favor de pensionistas
con 65 anos ou máis, que non perciben outra pensión pública, será do 56% a partir do
1 de agosto de 2018, e do 60% a partir de
xaneiro do 2019.
Esta medida estaba recollida na Disposición adicional trixésima da Lei 27/2011, de
1 agosto sobre actualización, adecuación e
modernización de Sistema de Seguridade
Social, estando prevista a aplicación da
porcentaxe do 60% nun prazo de 8 anos,
de forma progresiva, a partir do ano 2012.
Con todo, o Goberno do PP foi aprazando a súa posta en marcha a través dos
Orzamentos Xerais do Estado durante 6
anos, algo que UGT denunciou en reiteradas ocasións, xa que o atraso continuo da
entrada en vigor desta Disposición Adicional da Lei 27/2011, do 1 de agosto en materia de igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres, impediu que moitas persoas que accederon a este tipo de pensión,
non vexan incrementada a súa prestación

nos últimos cinco
anos.
O sindicato valora que os PXE
2018
recollesen
que, a partir do mes
de agosto de 2018,
a pensión de viuvez
para maiores de 65
anos que non reciban outra pensión
pública nin outros ingresos por rendementos de capital de actividades económicas ou
ganancias patrimoniais por encima do límite
previsto nos PXE (7.347,99 euros ao ano),
calcularase sobre o 56% da base reguladora do cónxuxe falecido, e a partir de xaneiro de 2019, sobre o 60%, e entende que
esta medida vai beneficiar principalmente
ás mulleres, perceptoras maioritarias deste
tipo de pensións.
Con todo, denuncia que segue habendo aspectos pendentes de corrección
en materia de pensións para alcanzar a
igualdade entre homes e mulleres como
son:
► Modificar o cálculo das pensións de
xubilación para quen traballa a tempo parcial, de maneira similar a quen traballa a
tempo completo (eliminando o coeficiente
de parcialidade e computando os días que
se traballen por semanas completas, independentemente do número de horas)
► A aprobación dunha Lei de Igual-
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dade Salarial, que erradique as discriminacións no mercado laboral e adopte medidas de protección social para garantir que
os salarios e os dereitos sociais, incluídas
as pensións das mulleres, estean en consonancia co principio de igualdade de retribución entre traballadores e traballadoras
por un mesmo traballo ou por un traballo de
igual valor.
► Que se computen como períodos de
cotización o tempo dedicado ao cumprimento do Servizo Social Obrigatorio da Muller, equiparable á prestación social sustitutoria do servizo militar, tal e como
establecen distintas sentenzas.
► Que o Goberno adopte as recomendacións da Comisión Europea do 7
de marzo de 2014 sobre o reforzo do
principio de igualdade de retribución entre homes e mulleres a través da transparencia e do Parlamento Europeo, do
23 de xuño 2017, para corrixir a brecha
salarial e en materia de pensións entre
mulleres e homes.
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os empresarios deben cUmprir a normatiVa e facilitar medidas de
protección fronte á calor extrema
A calor intensa incide na sinistralidade laboral
Redacción.- Segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía, ao longo desta semana, España vai sufrir a súa primeira
gran onda de calor. As comunidades autónomas que a van a sufrir con maior rigor serán Castela A Mancha, Andalucía
Occidental e Estremadura, aínda que tamén estenderase á zona centro e ao val
do Ebro e ao longo da semana avanzará
ao resto da Península e Baleares. En todas estas zonas superaranse os 40 e 42
graos, chegando mesmo aos 45 nalgunhas zonas dos vales do Guadalquivir e
Guadiana.
Así, durante a primeira onda de calor
do verán, UGT quere advertir sobre os
riscos que leva realizar traballos á intemperie con estas temperaturas ou actividades en lugares pechados como cociñas, fornos, etc. onde sen dúbida
pódese chegar a temperaturas extremas.
As altas temperaturas poden poñer
en serio risco a saúde destas persoas, xa
que poden sufrir un accidente laboral.
Por iso, o sindicato pide extremar as precaucións e o estrito cumprimento da normativa por parte das empresas, no relativo á prevención de riscos laborais. Insta
especialmente o cumprimento da xornada intensiva de verán para aquelas
actividades que se desenvolven ao aire
libre.
Segundo os datos do Ministerio de
Traballo, no ano 2017 só se rexistraron
90 accidentes por calor e insolación, 2
deles foron mortais. Uns datos que reflicten unha clara infranotificación deste
tipo de accidentes que debe ser corrixida, para que se poidan previr.
O sindicato insiste na necesidade de
tomar todas as medidas oportunas que
eviten que se produzan accidentes de
traballo. Para iso, é importante que os
traballadores e traballadoras estean formadas e informadas sobre os riscos existentes nos seus postos de traballo, así
como das medidas preventivas que se
deben aplicar. A prevención non é un
custo é un investimento, polo que esiximos ás empresas que establezan protocolos para evitar este tipo de riscos.
Ademais, UGT esixe ás administracións públicas e á Inspección de Traballo que extremen a vixilancia no cumprimento da normativa e os convenios
colectivos en relación coa prevención
destes riscos laborais.

Lembra:
Alcanzando os 40,6º C un golpe de
calor pode causar a morte nun 25% dos
casos
• O Instituto Nacional de Seguridade
e Saúde no Traballo ( INSST) define a
tensión térmica por calor como “a carga
de calor que os traballadores reciben e
acumulan no seu corpo e que resulta da
interacción entre as condicións ambientais do lugar onde traballan, a actividade
física que realizan e a roupa que levan”.
As altas temperaturas son un perigo
para a saúde porque o noso corpo, para
funcionar con normalidade, necesita
manter invariable a temperatura no seu
interior ao redor dos 37º C. Cando a
temperatura central do corpo supera os
38º, xa se poden producir danos á saúde
e a partir dos 40,6º a morte.
• A exposición á calor pode causar diversos efectos sobre a saúde, de diferente gravidade, tales como erupciones
na pel, edema nas extremidades, queimaduras, cambras musculares, deshidratación, esgotamento, etc. Pero, sen
dúbida, o efecto máis grave é o golpe de
calor, que se dá cando a temperatura
corporal supera os 40,6º, sendo mortal
entre o 15 % e 25 % dos casos.
Para evitar estas situacións débense
adoptar unha serie de medidas preventivas:
• En caso de traballos á intemperie,
as gorras e as cremas de protección son
fundamentais e deben ser facilitadas polo
empresario.
• Hidratarse continuamente e realizar
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descansos á sombra. Cando a temperatura corporal aumenta, o noso organismo
trata de reducir os niveis térmicos mediante reaccións como a sudoración. A
cantidade de auga que perde o corpo
humano é importante, por tanto, manter
o corpo hidratado é clave para controlar
a temperatura.
• Reducir a exposición ao sol en horas nas que fai máis calor. Para iso, é recomendable adaptar os horarios de traballo para realizar a maior carga de
traballo durante as horas nas que as temperaturas do ambiente non son tan elevadas.
Ante un golpe de calor:
• Colocar ao traballador nunha zona á
sombra e nun ambiente frío.
• Desvestilo. Recoméndanse duchas
con auga fría (15-18º C). A auga non
debe ser inferior a esa temperatura.
• Se o traballador está consciente,
fornecerlle auga fría para beber. Se está
inconsciente, colocalo en posición de seguridade, recostado sobre un lateral do
seu corpo, coa cabeza lixeiramente ladeada, o brazo inferior atrás, estendido,
o superior flexionado cara a adiante e
arriba e as pernas flexionadas, máis a
superior que a inferior. Outra posibilidade é cubrir o corpo con toallas húmidas, cambiándoas con frecuencia e, preferiblemente, en combinación cun
ventilador.
• Contactar cun médico e levar ao
paciente ao hospital o máis pronto posible. A miúdo, poden precisar osíxeno, a
administración de soro por vía intravenosa e, algunhas veces, medicación.
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