Prefeitura do Município de Tietê
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento: Sua família pede: Use EPI sempre!
Ao sair de casa,nós como profissionais temos muitas responsabilidades,e sempre com
o desejo de voltar para nossas casas ao lado de nossas famílias.
Para que isso aconteça é necessário ter muita responsabilidade no que se faz ,é
preciso deixar os problemas e as preocupações fora do ambiente de trabalho.
Sempre devemos executar a atividade com cuidado e atenção,respeitando os limites
,as normas de segurança e usando os equipamentos de proteção individual, como:
1 - Luvas – protegendo suas mãos para acaraciar o rosto da pessoa amanda;
2 - Óculos de Segurança – Protegendo o bem mais valioso para enxergar as bençãos da VIDA.
3 – Calçados de Segurança – Saberemos que voltaremos com os pés no chão.
Respeitando e cumprindo as determinações sabemos que a volta pra casa vai ser tão boa quanto a
vinda para o trabalho.
Para que tudo isso aconteça, é fundamental o uso do EPI,ou seja do Equipamento de Proteção
Individual .
È importante que o funcionário participe das definições de escolha e de sugestões para a empresa
fornecer o EPI.
O EPI deve ser adequado a sua atividade e lhe proteger adequadamente,para isso,trabalhe em
conjunto com os responsáveis do setor de segurança e observe o que melhor pode ser feito pela sua
segurança.
O importante da vida é ser bem mais daquilo que podemos ser,é sonhar,é correr atrás dos objetivos
,é ter o que queremos,é avaliar as situações e entrar nelas de forma segura.
Antes de começar sua atividade avalie sua condição fisica e psicológica,avalie o seu BEM
ESTAR,sua condição de trabalho e veja o que de melhor poderá fazer.
Mantenha o seu local de trabalho sempre organizado ,limpo e livre de obstáculos.
Faça dele seu melhor ambiente,isso lhe fará um funcionário de destaque e com certeza muitos irão
seguir seu exemplo.
Tenham um bom dia de trabalho!

http://ddsonline.com.br/dds-temas/seguranca/186-sua-familia-pede-use-epi-sempre.html
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1. Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
2. Reúna as pessoas de seu setor (10 a 15 minutos)
3. Leia o texto para elas.
4. Discutam sobre o assunto “segurança do trabalho”.
5. Anote os pontos discutidos (sugestões e críticas).
6. Recolha a assinatura de todos.
7. Fixar o texto em quadro de aviso e trocar assim que receber novo texto.
8. Encaminhar esse documento ao Técnico em Segurança do Trabalho, ou arquivar em local específico, para
que seja retirado assim que o Técnico realizar visita em seu setor.

A Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, deseja a todos uma ótima semana de trabalho,
e que ao final de cada jornada de trabalho, todos possam retornar para seus lares tão saudáveis
como quando chegaram.

