RISCOS LABORAIS E NECESIDADES PREVENTIVAS
NOS BUQUES PESQUEIROS DE GALICIA
ESTUDO INTEGRAL CON ENFOQUE DE XÉNERO
DIFERENTES SISTEMAS INMUNES E INFLUENCIAS HORMONAIS

DIFERENZAS FÍSICAS, MORFOLÓXICAS E FISIOLÓXICAS

DIFERENZAS SENSORIAIS (GUSTO, OLFATO E VISIÓN)

EMPREGO DE EPI ESTÁNDAR OU
MIXTO

SEGREGACIÓN HORIZONTAL

FACTORES DE

SEGREGACIÓN VERTICAL

INADAPTABILIDADE DOS BUQUES
AO XÉNERO FEMININO

DIFICULTADES DE ACCESO
Á ACTIVIDADE E PERMANENCIA

LIMITACIÓN DA MATERNIDADE E
CONCILIACIÓN

DESIGUALDADES NAS
CONDICIÓNS LABORAIS

ILLAMENTO DE XÉNERO A BORDO

RISCOS QUÍMICOS

RISCOS ERGONÓMICOS

Homes e mulleres teñen unha diferente susceptibilidade
fisiolóxica aos efectos da exposición a produtos químicos
debido ás diferenzas na fisioloxía (graxa, grosor da pel...)
e nos seus ciclos hormonais e reprodutivos, polo
que baixo as mesmas condicións de exposición
ao risco, os efectos son maiores sobre elas.

As mulleres presentan máis lesións en pescozo, zona

cervical e columna dorsal e os homes na zona lumbar,
brazos e xeonllos. A diferente constitución física de
ambos os dous sexos e outros elementos
fisiolóxicos diferenciais maniféstanse na
repecursión destes riscos.

RISCOS PSICOSOCIAIS

ESTRÉS TÉRMICO

Maior exposición da muller a estes riscos
por factores de desigualdade de xénero.

Existe diferente tolerancia ou sensibilidade en homes e
mulleres ás condicións termohigrométricas da contorna
(calor, frío, sequidade). Son dificilmente demostrables as
diferenzas, debido a que a reacción ao frío ou á calor pode
estar limitada pola condición física da persoa traballadora
e o seu nivel de aclimatación á contorna laboral.

A excesiva exposición a estes riscos pode tamén
condicionar a exposición a outros: chegar a
causar distraccións que desemboquen en
incidentes ou accidentes laborais.

NECESIDADES DETECTADAS

1.

Insuficiente cultura de
enfoque de xénero no sector

5.

Deficiente adaptación e
selección de ferramentas de
traballo e EPI ao xénero
feminino

9.

Adaptar a caixa de primeiros
auxilios ás necesidade das
mulleres

2

Falta de introdución do
factor xénero na PRL na
. avaliación de riscos laborais e
no Plan de PRL en xeral

6.
10

Participación escasa de
mulleres na seguridade e
saúde laboral no sector
marítimo pesqueiro

Falta de adaptación das instalacións e equipamentos dos
. buques ao xénero feminino.
Están pensados para o xénero

masculino

3.

A información e formación en
materia de PRL non se realiza
con enfoque de xénero

7.

Necesidade de introducir o
factor xénero nos valores límites
de exposición (VLE) máis alá da
manipulación manual de cargas

11.

Ausencia de especificacións claras
no marco normativo en materia de
PRL, só en relación á situación de
embarazo, lactación ou posparto

4.

Deseño dos postos sen ter
en conta o xénero

8.

Os recoñecementos médicos
seguen protocolos xerais,
necesítanse protocolos
específicos para mulleres

12

Deficit de estudos, estatísticas
investigacións en materia de
. ePRL
cun enfoque de xénero

