
DDS – Ato Inseguro | 1

MANUAL DA SEGURANÇA DO TRABALHO - www.manualdaseguranca.com.br DDS – Ato
Inseguro | 1

DDS – Ato Inseguro

 

Os acidentes acontecem por 2 motivos: Atos inseguros e condições inseguras.

Segue abaixo exemplos de atos inseguros:

Não usou os óculos de segurança, pois o trabalho era rápido;
Atravessou a rua correndo, porque o banco iria fechar;
Usou uma chave inglesa no lugar do martelo, porque este estava longe;
Subiu uma escada portátil, com os bolsos cheios de ferramentas, porque esqueceu a
porta
ferramentas;
Pisou um pouquinho mais no acelerador da empilhadeira para completar mais uma
carga antes do
almoço;
Entrou na área de produção sem os devidos E.P.I. ’s, porque não iria trabalhar;
Cortou caminho entre máquinas ou equipamentos;
Fez uma brincadeira com um colega concentrado na realização de uma tarefa;
Fechou uma porta sem antes se certificar de que não havia alguém com a mão em
ponto de
preensamento;
Tentou levantar uma caixa sem ter ideias de seu peso;

CUIDADO! ! !

Quando nos apressamos no trabalho, não estamos somente acelerando o nosso serviço mas
aumentando também as chances de provocar um “acidente”.
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Não cometa ato inseguro no Trabalho!!!

DDS TEMAS – Treinamento Diário de Segurança, Saúde e Meio Ambiente

Formulário F-SMS-007 Checklist de carros

NOTAS

DDS são ferramentas importantes na gestão de SMS, com a função de instruir os
funcionários antes do início de suas atividades laborais. 

IMPORTANTE: O conteúdo é meramente sugestivo e elaborado para a realidade de uma
frente de serviço teórica. Todos os DDS são genéricos e devem ser adaptados a realidade
das frentes de trabalho, pelo profissional de SMS( Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e/ou
lideres da empresa ou setores.  

A responsabilidade do DDS é exclusivamente da pessoa que estará realizando o diálogo nas
frentes de trabalho!!!

http://ddstemas.com.br/
https://manualdaseguranca.com.br/checklist-carros/

