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Introdución
O TELETRABALLO ou Traballo a Distancia, é unha
forma de traballo acordada entre a empresa e o
traballador/a, para aqueles postos onde a
localización do mesmo non é fixa, podendo
desenvolver o seu traballo con ferramentas
básicas da Tecnoloxía da Información e
Telecomunicacións.
Esta definición, engloba unha multitude de
situacións de risco e medidas preventivas a ter en
conta por parte de ambas para o seu
desenvolvemento da forma máis segura posible.

R.D. 28/2020 de Traballo a Distancia e a Prevención
de Riscos Laborais
Sección 4.ª Dereito á prevención de riscos laborais
Artigo 15. Aplicación da normativa preventiva no traballo a
distancia.
As persoas que traballan a distancia teñen dereito a unha
adecuada protección en materia de seguridade e saúde no
traballo, de conformidade co establecido na Lei 31/1995, de
8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, e a súa
normativa de desenvolvemento.

R.D. 28/2020 de Traballo a Distancia e a Prevención
de Riscos Laborais
Sección 4.ª Dereito á prevención de riscos laborais
Artigo 16. Avaliación de riscos e planificación da
actividade preventiva.
A avaliación de riscos e a planificación da actividade
preventiva do traballo a distancia deberán ter en conta
os riscos característicos desta modalidade de traballo,
pondo especial atención nos factores psicosociais,
ergonómicos e organizativos.
En particular, deberá terse en conta a distribución da
xornada, os tempos de dispoñibilidade e a garantía dos
descansos e desconexións durante a xornada.

R.D. 28/2020 de Traballo a Distancia e a Prevención
de Riscos Laborais
Sección 4.ª Dereito á prevención de riscos laborais
Artigo 16. Avaliación de riscos e planificación da
actividade preventiva.
Dita avaliación poderá ser realizada por persoal
responsable na materia preventiva da empresa (se o
traballador/a presta o seu consentimento), ou con
autoevaluaciones realizadas polo traballador/a seguindo
as recomendacións marcadas polo Servizo de
Prevención.
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Medidas Organizativas
Lugar de Traballo

Do mesmo xeito que ocorre nun centro de traballo, onde o traballador/a dispón dunha localización fixa
para o desenvolvemento das súas funcións, nos domicilios particulares o traballador/a debe dispor
dunha zona habilitada para poder traballar, un lugar que preferiblemente sexa sempre o mesmo e que
cumpra coas seguintes recomendacións:
 Manter unha temperatura e humidade dentro dos
límites de confort.
 Evitar zonas ruidosas da vivenda.
 Elixir un lugar preferiblemente independente, alonxado
de zonas de paso e de ser posible que non se comparta
con outros convivinte.
 A contorna de traballo estará ben iluminado,
preferentemente con iluminación xeral.
 Non debe haber fontes de luz brillantes que produzan
escintileos directos sobre a pantalla ou a mesa.

Medidas Organizativas
Recursos Técnicos

Gran parte das funcións da persoa Teletraballadora son desenvolvidas con ferramentas informáticas, tanto
Hardware como Software, que deben ter as mesmas garantías de uso que existen na oficina, para iso:
 Os equipos informáticos estarán en perfecto
estado.
 Estes cumprirán coas utilidades e capacidade
necesaria (resolución de pantalla, dimensións,
espazo de almacenamento, procesador,...)
 O acceso aos programas ou aplicacións de uso
serán adecuados.
 Cando sexa necesario o uso de internet, a
conexión deberá cumprir cos requisitos
suficientes para que se poida traballar
correctamente.

Medidas Organizativas
Instalacións

As instalacións eléctricas necesarias deberán cumprir coas seguintes recomendacións
 Deberanse manter en bo estado o cableado
eléctrico e as conexións dos equipos de
traballo.
 Non utilizar aparellos en mal estado ou
danados
 Evitar a saturación de conexións eléctricas e o
uso de prolongadores.
 Evitar cableado na zona de paso
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Medidas en Equipos de Traballo
Mesa de Traballo

A mesa de traballo deberá cumprir coas seguintes recomendacións:
 Será estable, non presentará deterioracións nin roturas
que poidan xerar golpes ou cortes
 A superficie de traballo será suficientemente ampla,
lisa e mate.
 Debe haber sitio suficiente para introducir as pernas,
que chegarán ao chan ou descansarán nun repousapés
 Permitirá situar con comodidade todos os elementos
necesarios para o traballo (os documentos, a pantalla
ou portátil, o teclado independente, o rato e o apoio
dos brazos e mans do traballador/a

Medidas en Equipos de Traballo
Cadeira de Traballo

A cadeira de traballo deberá cumprir coas seguintes recomendacións:
 Respaldo cunha suave prominencia para dar apoio á zona lumbar
e con dispositivos para poder axustar a súa altura e inclinación.
 Altura do asento axustable.
 Profundidade do asento regulable, de tal forma que o usuario
poida utilizar o respaldo sen que o bordo do asento presiónelle as
pernas.
 Mecanismos de axuste facilmente manexables en posición
sentado e construídos a proba de cambios non intencionados.
 Recoméndase a utilización de cadeiras dotadas de 5 apoios para
o chan.

Medidas en Equipos de Traballo
Outros Equipamentos

Os equipos de traballo inclúen pantallas, teclados, ratos, portátiles, torres,...

Medidas en Equipos de Traballo
Outros Equipamentos (Pantallas)

As pantallas deberán cumprir coas seguintes recomendacións:
 Deberán ter a dimensión adecuada e permitirá axustar
a súa resolución, luminosidade e contraste
 Deberase colocar a pantalla a unha distancia superior
de 40 cm respecto dos ollos do usuario e, a unha altura
tal que poida ser visualizada dentro do espazo
comprendido entre a liña de visión horizontal e a
trazada a 60 graos baixo a horizontal
 A pantalla deberá ser orientable e inclinable a vontade,
con facilidade para adaptarse ás necesidades do
usuario

Medidas en Equipos de Traballo
Outros Equipamentos (Teclado)

O teclado deberá cumprir coas seguintes recomendacións:
 Deberá ser inclinable e independente da
pantalla para permitir que o traballador
adopte unha postura cómoda que non
provoque cansazo nos brazos ou as mans
 Dispor de todas as teclas e estas terán
visibles a serigrafía completa do seu uso

Medidas en Equipos de Traballo
Outros Equipamentos (Portátil)
O portátil, en caso de usarse
disporase na mesa de traballo
habitual dun atril ou
elemento que permita situar
a pantalla a unha altura e
separación adecuada do
usuario, así como un teclado
independente para facilitar a
adaptación ergonómica do
posto de traballo

Medidas Ergonómicas
Sobreesforzos Posturais
Sobreesforzos Visuais

Medidas Ergonómicas
Os riscos ergonómicos son aqueles que poden dan lugar a trastornos musculoesquéleticos (TME) na
persoa traballadora e derívanse de posturas forzadas, aplicación continua de forzas, movementos
repetitivos e manipulación manual de cargas no posto de traballo
No teletraballo gran parte dos danos e
consecuencias negativas para a saúde dos
traballadores/as usuarios/as de PVD, veñen
dados polo estes riscos
 Sobreesforzos Posturais
 Sobreesforzos Visuais

Medidas Ergonómicas

Sobreesforzos Posturais

Seguiranse as seguintes pautas para configurar, axustar e facer uso do posto de traballo equipado
con PVD, a efectos de minimizar as lesións por trastornos músculo esqueléticos:

Apoiar as costas no respaldo da cadeira, en
especial a zona lumbar.

Achegar a cadeira á mesa de forma que non
teña que inclinar o tronco cara adiante.

Medidas Ergonómicas

Sobreesforzos Posturais

Seguiranse as seguintes pautas para configurar, axustar e facer uso do posto de traballo equipado
con PVD, a efectos de minimizar as lesións por trastornos músculo esqueléticos:
Axustar correctamente a altura do asento, de
maneira que os cóbados, queden
aproximadamente á altura do plano de traballo.
Como referencia, o brazo, en posición paralela ao
tronco, formará un ángulo de 90º co antebrazo.

As pernas e as coxas deben estar en ángulo
recto (90º ou algo máis) e sen que o bordo
da cadeira os presione

Medidas Ergonómicas

Sobreesforzos Posturais

Seguiranse as seguintes pautas para configurar, axustar e facer uso do posto de traballo equipado
con PVD, a efectos de minimizar as lesións por trastornos músculo esqueléticos:
Manter os pés apoiados completamente no chan cos nocellos en
ángulo recto e sen cruzar as pernas nin os pés Chegados a este
punto, se o apoio dos pés no chan non fose adecuado, poderase
facer necesario o emprego dun repousapés

A man, a boneca e o antebrazo deben estar en liña recta, se non é así
pode utilizarse un repousa bonecas As bonecas non se deben
flexionar, nin desviarse lateralmente, máis de 20 graos

Medidas Ergonómicas

Sobreesforzos Posturais

Seguiranse as seguintes pautas para configurar, axustar e facer uso do posto de traballo equipado
con PVD, a efectos de minimizar as lesións por trastornos músculo esqueléticos:
Evitar xiros mantidos forzados de tronco e forzados e repetitivos do pescozo
Se é necesario virarse é conveniente virar tamén
a cadeira á vez que o corpo, cara ao lado
desexado.

É conveniente situar a pantalla fronte ao
traballador/a, a unha distancia duns 40 cm.,
tomando como referencia que o bordo superior
da pantalla estea a nivel cos ollos.

Medidas Ergonómicas

Sobreesforzos Posturais

Seguiranse as seguintes pautas para configurar, axustar e facer uso do posto de traballo equipado
con PVD, a efectos de minimizar as lesións por trastornos músculo esqueléticos:
Para evitar limitacións na mobilidade da cabeza, fatiga
ou dores de caluga ou ombreiros recoméndase que a
rotación lateral (xiro) da mesma non supere os 20 graos,
e a inclinación da cabeza non debe superar os 30 graos.

Romper a continuidade no uso de PVD, facendo pausas
ou alternando posturas, polo menos 10 - 15 minutos
cada 90 minutos de traballo

Medidas Ergonómicas

Sobreesforzos Posturais

Seguiranse as seguintes pautas para configurar, axustar e facer uso do posto de traballo equipado
con PVD, a efectos de minimizar as lesións por trastornos músculo esqueléticos:
Para evitar limitacións na mobilidade da cabeza, fatiga
ou dores de caluga ou ombreiros recoméndase que a
rotación lateral (xiro) da mesma non supere os 20 graos,
e a inclinación da cabeza non debe superar os 30 graos.

Romper a continuidade no uso de PVD, facendo pausas
ou alternando posturas, polo menos 10 - 15 minutos
cada 90 minutos de traballo

Medidas Ergonómicas
Sobreesforzos Visuais

Tamén coñecida como fatiga visual ou ocular, son as molestias que aparecen nos ollos tras realizar
un esforzo acomodativo excesivo (enfoque de cerca), ou acomodativo constante (enfoque continuo
a distintas distancias) ou por cambios de iluminación.
Os principais síntomas son:
 Molestias nos ollos
 Dores de cabeza.
 Visión borrosa.

Medidas Ergonómicas
Sobreesforzos Visuais

Para reducir ou previr a fatiga visual debemos:
Controla a iluminación e reduce o reflexo.
Localiza o posto evitando ter a iluminación dominante nin
diante nin detrás.

Axusta o monitor.
Coloca o monitor directamente fronte a ti, aproximadamente a un brazo
de distancia, de maneira tal que a parte superior da pantalla estea ao
nivel dos ollos ou xusto por baixo.

Medidas Ergonómicas
Sobreesforzos Visuais

Para reducir ou previr a fatiga visual debemos:
Axusta a configuración da pantalla.
Agranda o tipo de letra para que resúlteche máis fácil ler.
Axusta o contraste e o brillo a un nivel que che resulte
agradable.
Descansa a vista.
Ao longo da xornada laboral, quita os ollos do monitor para
descansar a vista. Proba a regra 20-20-20: Cada 20 minutos,
mira obxectos que estean a uns 20 pés (uns 6 metros) de
distancia durante polo menos 20 segundos.

Medidas Psicosociais
Organización do Traballo
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Hábitos Saudables

Medidas Psicosociais
Factores psicosociais son aquelas condicións presentes nunha situación laboral directamente
relacionadas coa organización do traballo e a súa contorna social, co contido de traballo e a
realización da tarefa e que se presentan con capacidade para afectar o desenvolvemento do
traballo e a saúde (física, psíquica ou social) do traballador/a.

Medidas Psicosociais
Pódense xerar riscos psicosociais no teletraballo por:
Sobrecarga de traballo. As persoas que teletraballan
a miúdo perciben que a cantidade de traballo que
lles é demandada excédelles tendo como
consecuencia un aumento da tensión e a aparición
de tensión psicolóxica.
Exceso de esixencias psicolóxicas. Provenientes do
uso de Tics que pode ter como consecuencia unha
mala adaptación (emocional, cognitiva e/ou
conductual) a calquera medio informático.
Tempo de traballo. Cando non se fixan rutinas para
teletraballar os horarios convértense en
impredicibles afectando os ritmos biolóxicos.

Medidas Psicosociais
Pódense xerar riscos psicosociais no teletraballo por:
Ausencia de liderado. Por falta de supervisión.

Ausencia de relacións interpersoais. Debido ao
illamento producido pola modalidade de traballo.

Conflito familia-traballo. As demandas familiares
interfiren no correcto desenvolvemento da xornada
laboral con máis intensidade ao estar a se
desenvolver desde casa.

Medidas Psicosociais
Organización do Traballo
O traballador/a terá coñecemento de:
 Os obxectivos a cumprir, o tempo que dispón
para iso e as ferramentas postas á súa
disposición.
 Estes obxectivos terán un cumprimento real,
acorde ás funcións e aptitudes do traballador/a,
con prazos razoables e carga de traballo
asumibles.
 Disporá de información suficiente para a
realización do seu traballo e da situación actual
na que se atopa, cos recursos técnicos
necesarios.
 Manterase un horario de traballo fixo e estable.

Medidas Psicosociais
Soporte e Apoio

Para evitar o illamento e a sensación de abandono, recoméndase:
 Dispor dunha canle de comunicación áxil co
resto de compañeiros/as e reunións
periódicas, por videoconferencia se é
necesario, onde se informe tanto dos
traballos realizados, cumprimentos de
tempos, novos proxectos ou ferramentas.
 Facilitar a formación e información continúa.
 Dar soporte a dúbidas, erros, problemas
informáticos polos departamentos
adecuados. Os obxectivos a cumprir, o tempo
que dispón para iso e as ferramentas postas á
súa disposición.

Medidas Psicosociais

Hábitos Saudables

É importante, non esquecer que estamos a traballar, aínda que o lugar sexa o noso domicilio particular,
para iso é recomendable seguir pautas parecidas ás marcadas cando o traballo é presencial:
 Manter as rutinas: hora de levantarse, aseo,
vestimenta,...
 Coidar os hábitos alimenticios e horarios de comida.
 Traballar os horarios establecidos pola empresa.
 Realizar exercicios para relaxar a musculatura do
pescozo, brazos, antebrazos e costas.
 Realizar exercicios oculares: alternar a vista entre un
obxecto afastado e un próximo varias veces,
pestanexar frecuentemente,...

MOI IMPORTANTE
A DESCONEXIÓN
Ao finalizar a xornada laboral é necesario
desconectar, apagar o computador, facer
exercicio e dedicar tempo ao lecer.
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