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DDS – ARRUMAÇÃO, ORDEM E LIMPEZA  SÃO BONS HÁBITOS

Todos os empregados têm suas tarefas para fazer.

Os 5 S – senso de utilização, ordenação, limpeza, asseio e disciplina – fazem parte de nossas
obrigações.

Mas o que é isto afinal? “Arrumação, limpeza, ordenação, asseio e disciplina” significa
manter as coisas arrumadas e ordenadas, o chão limpo, sem papel, óleo derramado, graxas
nas paredes e assim por diante.

È aquele empilhamento de material corretamente, máquinas de pequeno porte guardadas
nos seus devidos lugares, chaves e ferramentas acomodadas nos lugares certos e limpos.

A boa arrumação significa ter livre acesso quando numa emergência de primeiros socorros e
a equipamentos de combate a incêndio.

Todos os empregados podem ajudar no esforço de ordem e limpeza, fazendo o seguinte:

manter pisos, corredores e áreas de trabalho razoavelmente livre de itens
desnecessários, delimitando os locais com faixas, inclusive corredores;
confinar resíduos em locais apropriados;
guardar todos os equipamentos de proteção individual em locais adequados.
Observe onde você deixa ferramentas ou materiais.
Nunca os coloque num chassi de máquina ou numa peça móvel da máquina.
Nunca empilhe coisas em cima de armários.
Observe os espaços sob as bancadas e escadas, não deixando refugos e entulhos.
Mantenha portas e corredores livres de obstrução para serem acessados em caso de
emergência.
O verdadeiro segredo de uma oficina limpa e segura é nunca deixar para depois o
trabalho de limpeza e arrumação, fazendo-o imediatamente enquanto dá pouco
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trabalho.
Vá fazendo a ordem e limpeza, e a coleta de coisas espalhadas quando concluir uma
tarefa ou quando seu turno estiver terminando.

Significa muitas coisas, mas a definição de ordem e
arrumação mais curta é:

“UM LUGAR APROPRIADO PARA CADA COISA E CADA COISA NO SEU DEVIDO LUGAR"
× Dispensar alerta

 

DDS – IÇAMENTO DE CARGA

DDS – MEIO AMBIENTE

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/index.php/2020/02/21/icamento-de-carga/
https://manualdaseguranca.com.br/dds-meio-ambiente/

