Por que é necesario abordar
o problema do consumo de alcol e
outras drogas no ámbito laboral?
O consumo de alcol e outras drogas no
sector da construción pode xerar perigos
específicos moi relevantes, relacionados coa
accidentabilidade, o clima laboral, a estabilidade
ou a produtividade. Os protocolos de prevención
e de intervención deben enmarcarse dende
unha perspectiva integral nas empresas, polo
que todo o persoal da empresa debe coñecer
como abordar e canalizar as solucións dunha
maneira humanizada e eficaz.
Segundo un estudo realizado pola FLC sobre
costumes de consumo de drogas no sector:
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Se queres saber máis sobre
o estudo de situación de
drogodependenzas no
sector da construción,

descárgao aquí

Alcol e
outras drogas

NO SECTOR DA CONSTRUCIÓN:
PREVENCIÓN DO CONSUMO
NO ÁMBITO LABORAL

Accede a este tríptico
e descárgao noutras
linguas cooficiais e
estranxeiras

8,48% 2,48%
A droga máis
consumida é o
alcol, seguida
polo tabaco
e as bebidas
estimulantes.

dos
dos
traballadores/as traballadores/as
afirma ter
consumiran
consumido
cocaína no
cannabis ao longo
último mes.
do último ano.

Os datos sinalan
tamén unha relación
entre consumos
(en calquera
momento do día) e
a súa relación coa
probabilidade de ter
estado implicado
nalgún accidente
de traballo.

É importante enfrontala
problemática non só
dende a detección do
consumo, senón tamén
dende a súa consideración
como unha enfermidade
e unha abordaxe positiva
que promova a xeración
de espazos de traballo
saudábeis.
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SE ERES EMPRESARIO/A:
 Establece normas claras ante o consumo e tenza
de alcol e outras drogas na contorna de traballo.
Dá exemplo coa túa actitude.

Que podo facer si detecto
problemas de consumo de
alcol e drogas na obra?
SE ERES TRABALLADOR/A:
 Calquera consumo de alcol e outras drogas
durante o desenvolvemento do traballo,
pode afectar o rendemento e diminuír os
reflexos (con consecuencias graves).
 Actúa antes de que ocorra un accidente,
antes de que afecte o teu rendemento, antes
de que se deteriore a relación cos teus
compañeiros/ as e o ambiente de traballo.
 Se detectas que un compañeiro/a pode
estar baixo a súa influencia, fai o posible
para que cese a súa actividade e sexa
trasladado a un lugar reservado ata que
mellore o seu estado.
 Fálalle sobre o problema e as posibilidades
de deshabituación.
 Colabora nas accións de sensibilización
sobre a materia

 Se sospeitas que persoal da túa obra/empresa
consome, afronta o problema: non facelo
pode producir custos persoais e económicos
importantes. (prexudica a produtividade, o
clima laboral, etc.). Contacta con profesionais
que che axuden na implantación dun plan de
acción para o tratamento das adiccións na
empresa e mellora da saúde das persoas
 Garántelle ao persoal que non haberá represalias.
 Comprométete a respectar a confidencialidade
e voluntariedade das intervencións do
traballador/a
 Facilítalle o acceso a tratamentos de
deshabituación e outras intervencións
(en horario laboral ou horarios flexibles
para asistir).
 Leva a cabo accións de divulgación
dando a coñecelos recursos que pos á súa
disposición para o tratamento das adiccións:
concienciación, prohibicións de uso, accións de
promoción da saúde, etc.

Recorda:

O obxectivo é
mellorar a saúde
das persoas.
Poden precisar
de axuda.

Como podo potencialos factores
protectores na miña empresa?
 Leva a cabo plans de prevención de
adiccións na empresa.
 Mantén unha cultura laboral sa e de non
consumo.
 Comunícate clara e fluidamente cos teus
traballadores/as. Desenvolve a capacidade
de traballar en equipo.
 Recoñece e valora explicitamente o traballo
e o esforzo realizado por cada un deles.
 Procura un clima laboral acolledor, seguro e
estable
 Crea condicións ambientais axeitadas e
prové dos recursos materiais, de seguridade
e/ou de condicións laborais precisas para
realizar o traballo..
 Evita desaxustes entre formación e o posto
que ocupa cada persoa. Fórmaas.
 Planifica con tempo os traballos para facilitar
no posible que os traballadores/as poidan
conciliar mellor a súa vida persoal e laboral.
 Planifica axeitadamente os períodos de
descanso de traballadores/as con xornadas
prolongadas.
 Facilita a variación de tarefas, mediante
rotación no caso de tarefas repetitivas.
 Favorece a autonomía do persoal no
desenvolvemento do traballo ata onde sexa
posible.
 Enfronta esta problemática como unha
enfermidade.

