
Cualificación profesional. Código. Nivel.

Cuestionario de autoavaliación 

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a 

súa dotación material.

Unidade de competencia. Nivel.

1UC0069_1

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Código.

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Emerxencias sanitarias MSAN01 Grao medio

Transporte sanitario SAN025_2 2

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar 

protexida polo disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da 

unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no 

procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

A persoa candidata O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI Sinatura: nome, apelidos e DNI 

                                                                  ,               de                          de  201

Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.
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Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación 

que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes: 

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Comprobar o funcionamento dos elementos mecánicos, eléctricos e de 
seguridade do vehículo segundo a folla de revisión diaria.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Comprobar o funcionamento dos sinais prioritarios do vehículo, ao inicio da garda, seguindo 
o procedemento establecido.

APS1.2 Comprobar que o vehículo estea operativo revisando as condicións mecánicas segundo o 
manual de mantemento do fabricante.

APS1.3 Comprobar que o nivel de combustible sexa o adecuado para a operatividade do vehículo, 
atendendo á área de cobertura e ao tempo medio dos traslados.

APS1.4 Comprobar que o sistema eléctrico do vehículo funcione, verificando que todo o material 
electromédico estea en carga.

APS1.5 Comprobar que os elementos de seguridade pasiva funcionen correctamente.

APS1.6 Comprobar que a iluminación dos habitáculos do vehículo sexa suficiente.

APS1.7 Rexistrar as incidencias detectadas na folla de revisión diaria do vehículo utilizando o 
formato establecido pola empresa.

APS1.8 Comunicar as incidencias detectadas ao responsable do servizo, asegurándose de que 
recibira a información.

APS1.9 Participar no mantemento mecánico do vehículo segundo o seu manual de mantemento e o 
manual de procedementos da empresa.

APS1.10 Comprobar a existencia do material necesario para o mantemento básico do vehículo 
segundo o manual de usuario.

Comprobar a validez da documentación xeral do vehículo de transporte 
sanitario.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Comprobar que a documentación legal preceptiva do vehículo estea completa e actualizada.

APS2.2 Comprobar a existencia e a actualización de mapas e guías de rúas da área de cobertura.

APS2.3 Comprobar a existencia dos formularios e partes de asistencia adecuados ao nivel 
asistencial da unidade.

Colaborar no mantemento da dotación material do vehículo sanitario.APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Verificar que a dotación sanitaria do vehículo se corresponda coa establecida legalmente e 
está operativa.

APS3.2 Comprobar que a padiola de traslado funciona correctamente.

APS3.3 Comprobar que o material funxible e de cura, así como os fármacos, estean dentro do límite 
de caducidade.

APS3.4 Retirar o material sanitario caducado ou defectuoso.

APS3.5 Repor o material sanitario retirado en cantidade suficiente segundo o protocolo establecido.

APS3.6 Repor, de ser necesario, o nivel de oxíxeno das balas do vehículo.

APS3.7 Repor a dotación de material do vehículo para a operatividade da unidade.

APS3.8 Comprobar o equipamento de protección individual, o material de sinalización e 
balizamento do vehículo e o funcionamento dos elementos de iluminación portátil.

APS3.9 Verificar a operatividade dos sistemas de comunicación comprobando a correcta 
transmisión de mensaxes co centro de coordinación.

Limpar desinfectando o vehículo e o material sanitario, segundo os 
protocolos establecidos, cumprindo o plan de prevención de riscos 

laborais.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4
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Limpar desinfectando o vehículo e o material sanitario, segundo os 
protocolos establecidos, cumprindo o plan de prevención de riscos 

laborais.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Preparar solucións para a limpeza e a desinfección do material en función do seu tipo e das 
súas características.

APS4.2 Limpar desinfectando o material sanitario e o habitáculo asistencial logo de cada actuación 
seguindo o procedemento establecido.

APS4.3 Organizar e colocar o material no vehículo unha vez limpo e desinfectado segundo 
protocolo.

APS4.4 Limpar o exterior do vehículo coa periodicidade establecida segundo protocolo.

APS4.5 Clasificar os residuos xerados por categorías segundo a normativa, botándoos nos 
contedores estipulados e cumprindo o plan de prevención de riscos laborais para a súa 
posterior eliminación.
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