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Segurança com Ferramentas

Seguem as dicas de segurança com ferramentas :

Antes de usar, reserve algum tempo para verificar suas  ferramentas elétricas e
manuais.
Se suas ferramentas estiverem gastas ou precisarem de conserto, eles podem te
machucar. Retire da frente de trabalho.
Certifique se elas estão limpas e as ferramentas de corte estão afiadas.
Use as ferramentas certas para fazer o trabalho.
Compreenda a finalidade de cada ferramenta e use-a corretamente.
Não use uma chave de fenda como alavanca ou ferramenta para golpear.
O uso incorreto da ferramenta pode danificá-la ou causar ferimentos.
Use a ferramenta como ela foi projetada para ser usada.
Corte para longe de você, não para você. 
Se uma ferramenta tem duas alças, use ambas. 
Quando usar uma chave ajustável, puxe o cabo em vez de empurrá-lo. 
Somente utilize uma ferramenta após ter recebido treinamento para sua utilização.
Se você não tem certeza de como usar a ferramenta, não adivinhe, verifique o
manual do usuário e realize treinamento adequado.
Não se apresse para trabalhar.
Fixe o material na bancada ou torno e mantenha as mãos, cabelos e roupas longe
das peças móveis. 
Não teste a fiação da ferramenta usando os seus dedos.

Insalubridade O Que É ? Porque devo Pagar ? Quando devo Ganhar ? –  saiba mais

Use roupas adequadas para o trabalho que está fazendo.
Se for serrar, lixar ou martelar, use óculos de segurança para proteger os olhos. 

https://manualdaseguranca.com.br/insalubridade-o-que-e-porque-devo-pagar-quando-devo-ganhar/
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Se estiver usando uma motosserra, use uma máscara contra poeira para evitar a
inalação de poeira.
Se você estiver trabalhando em um espaço pequeno com uma ferramenta elétrica
barulhenta, use proteção auditiva.
Se você estiver usando equipamento pesado, use calçados adequados. 
Não use pulseiras, gravatas ou roupas largas ao usar ferramentas elétricas,
pneumáticas ou hidráulicas.
Quando o trabalho estiver concluído, limpe as ferramentas.
Transporte-as com as pontas afiadas para baixo. 
Providencie um lugar para guardar cada ferramenta.
Não deixe uma ferramenta fora do lugar, porque você vai usá-la novamente no dia
seguinte.

Tomando cuidado com suas ferramentas manuais ou motorizadas e sabendo como usá-las,
você pode eliminar os riscos e se proteger contra ferimentos.


