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Técnicas e Procedimentos Operacionais
PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ÁREA DE TRABALHO







Faça a implementação da APR (Analise Preliminar de Risco) antes de realizar qualquer
atividade na empresa.
Todo o pessoal envolvido na aplicação deverá conhecer técnicamente as medidas de
segurança dos produtos utilizados.
Uma pessoa da Empresa deverá acompanhar os serviços.
Faça um prévio reconhecimento das áreas onde serão executados os serviços.
Circule na área produtiva somente utilizando os corredores de circulação, colocando
avisos em toda a empresa.
As fichas dos produtos químicos utilizados e as medidas de emergência em caso de
contato acidental devem estar em locais de fácil acesso a todos.

PREPARAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS








• Confira os produtos que
estão disponíveis para
compra em nosso site.

“Estrutura Própria
Estamos prontos para
te Atender.”

SOLICITE UM
ORÇAMENTO

Indique e sinalize todos os recipientes que serão utilizados.
Não reaproveite os recipientes para outras finalidades.
Não fume ou faça ingestão de alimentos durante o manuseio dos produtos.
Utilize EPI’s específicos para cada produto.
O acompanhante da empresa também devera estar utilizando os EPI’s específicos.
Descarte os recipientes vazios em locais apropriados.
Não derrame os produtos no solo.Todo derramamento de produtos no solo deverá ser
comunicado ao responsável da empresa, para as correções.

APLICAÇÃO DOS PRODUTOS NA ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIOS ADJACENTES,
FORA DA ÁREA PRODUTIVA







Utilizar os EPI’s específicos inclusive o acompanhante.
Se o produto for em forma de névoa o local deverá ser evacuado previamente.
Desça as escadas utilizando os corrimãos.
Não corra nas dependências da empresa.
Observe o piso e fique atento as irregularidades da passagem.
Trabalhe com moderação e atenção.
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INDIQUE A UM
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Técnicas e Procedimentos Operacionais
APLICAÇÃO DOS PRODUTOS NA ÁREA PRODUTIVA












Utilizar os EPI’s específicos, inclusive o acompanhante.
Se o produto for em forma de névoa o local deverá ser evacuado previamente.
Desça as escadas utilizando os corrimãos.
Não corra nas dependências da unidade.
Observe o piso e fique atento as irregularidades da passagem.
Observe o trânsito de pontes rolantes.
Não permaneça sobre cargas suspensas.
Transite somente nos corredores de circulação.
Nunca ande na área dos laminadores.
Trabalhe com moderação e atenção.

APLICAÇÃO DOS PRODUTOS NA ÁREA EXTERNA








• Confira os produtos que
estão disponíveis para
compra em nosso site.

“Estrutura Própria
Estamos prontos para
te Atender.”

SOLICITE UM
ORÇAMENTO

Utilizar os EPIs específicos, inclusive o acompanhante.
Não corra nas dependências da empresa.
Observe o piso e fique atento as irregularidades da passagem.
Trabalhe com moderação e atenção.
Observe o trânsito de veículos, carretas e caminhões.
Não aplique os produtos com tempo chuvoso e na eminência de chuvas.

TERMINO DO SERVIÇO




Comunique o responsável pelo serviço.
Não abandone as embalagens vazias.
Não descarte as sobras dos serviços.



Faca uma eficiente higiene pessoal, antes de fumar ou ingerir qualquer alimento.

INDIQUE A UM
AMIGO
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