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OK Com Riscos

OK Com Riscos

OK Com Riscos

https://ichoosesafety.com/pages/observatorio-de-seguranca

OUTROS PONTOS QUE DEVAM ESTAR NA MINHA FICHA DE VERIFICAÇÃO

Leitura vertical, de cima para baixo (ver altura das zonas de passagem; ver se há objectos ou cargas 

suspensos)

Ficha de Verificação Individual

OLHAR PARA O LOCAL OK Com Riscos

Existem riscos imediatos ou condicionantes das condições de segurança (Iluminação / ruído / calor / 

frio / humidade / chuva ou gotejamentos, etc)

Cheguei ao local de trabalho 5 minutos antes, para aplicar esta ficha de verificação, com calma

Estou suficientemente repousado, atento e concentrado para fazer o meu trabalho

O aspeto exterior da máquina/ferramenta é o habitual? (Dei uma volta de verificação?)

Há fugas de óleo ou de água, vapor, etc

Há partes que deviam estar protegidas e não estão? 

Tenho todos os EPIs necessários?

Analise com calma todos os pontos que identificou "Com riscos". Elimine os riscos. Se não for possível, redobre a sua atenção.

Caso tenha detectado algum problema nos pontos anteriores, já os reportei devidamente (incluindo 

informar o chefe)

O QUE EU POSSO FAZER HOJE EM PROL DA SEGURANÇA?

OLHAR PARA EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

OLHAR PARA MIM

Tenho todos os acessórios e ferramentas comigo e em bom estado?

Leitura horizontal, de um lado para o outro (Largura das zonas de passagem, Pavimentos 

agressivos ou escorregadios, Obstáculos (onde poderemos tropeçar) / escadas, Movimento de 

viaturas ou de cargas no solo)

Ver se está tudo ok com Indicações de segurança, semáforos, sinais ou avisos, plantas de 

emergência, exigências de cuidados (Fichas de Segurança) ou EPI’s, etc

Verificar se todos os equipamentos de segurança estão operacionais (extintores ou as  mangueiras 

de incêndio estão no lugar, chuveiros ou um lava-olhos acessível, portas de emergência sem 

impedimentos, etc.)

O meu conforto - Estou bem vestido para a tarefa a realizar?

https://ichoosesafety.com/pages/observatorio-de-seguranca

