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PERIGOS E RISCOS NAS ACTIVIDADES DE LIMPEZA

A Saúde e Segurança dos colaboradores é um valor sólido na forma de trabalhar da Safira, tendo para tal sido estabelecida uma metodologia
de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, para minimizar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais, garantindo um ambiente de
trabalho mais saudável e seguro.
Este documento tem como finalidade transmitir as informações necessárias aos colaboradores da Safira, de modo a executarem as tarefas
sem prejudicar a sua saúde e segurança ou a saúde e a segurança dos clientes e utilizadores dos locais onde actuam.

Piso molhado e escorregadio - Queda ao mesmo nível
Riscos:
• Entorses
• Traumatismos
• Fracturas
• Entre outros

Medidas Preventivas:
• Utilizar sapatos adequados;
• Manter os locais de trabalho limpos e
arrumados;
• Manter os locais de passagem desimpedidos;
• Sinalizar pavimento húmido ou escorregadio.

Uso de escadas e escadotes - Queda em altura

Manuseamento de Máquinas e Equipamentos
Riscos:

Medidas Preventivas:
• Verificar equipamentos eléctricos e extensões antes
• Electrização
da sua utilização (IT 0070);
• Traumatismos
• Não utilizar uma máquina sem ter tido formação
• Contusões
para o seu correcto manuseamento;
• Esmagamentos
• Consultar manuais das máquinas disponíveis no
• Entre outros
local;

Contacto com agentes químicos

Riscos:

Medidas Preventivas:

Riscos:

• Entorses
• Traumatismos
• Fracturas
• Entre outros

• Verificar a existência e o estado das sapatas;
• Verificar a estabilidade dos degraus;
• Para escadotes com mais de 3 degraus, verificar
a existência e funcionamento da barra/travão de
segurança.

• Queimaduras
• Irritações
• Doenças de
pele
• Entre outros

Adopção de posturas inadequadas
Riscos:
• Lesões
musculares
• Lesões
esqueléticas
• Entre outros

Medidas Preventivas:
• Não utilizar produtos não aprovados pela Safira;
• Não misturar produtos;
• Todos os produtos têm que estar devidamente
rotulados (com pictograma da perigosidade);
• Consultar Fichas de Segurança disponíveis no local;
• Utilizar os Equipamentos de Protecção Individual
(EPI’s) indicados

Contacto com agentes biológicos
Medidas Preventivas:

Riscos:

• Cumprir as Instruções de Trabalho;
• Adoptar posturas adequadas de modo a garantir
que o serviço é executado com o mínimo de
esforço e sem prejuízo para a sua saúde.

• Doenças por
contacto com
agentes biológicos
• Entre outros

Medidas Preventivas:
• Utilizar os Equipamentos de Protecção
Individual (EPI’s) indicados - Luvas

Acidentes não se lamentam. Evitam-se!
NOTA: Consultar Form 120 – Regras de actuação em caso de emergência nas instalações dos Clientes.

