Regras de Ouro
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FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA

Não realize uma tarefa se não for treinado e autorizado para realizála. Avalie os riscos envolvidos e as medidas de controles necessárias.
Utilize sempre seu EPI e solicite a permissão de trabalho quando
necessário.

OPERAÇÕES NA LAVRA, MINA E PILHA DE
ESTOCAGEM

Não entre em uma área de acesso restrito a não ser que tenha
permissão. Somente atravesse correias transportadoras nos pontos
designados. No caso de escavações, não entre na abertura se não
houver escoramento e reforços.

EQUIPAMENTOS MÓVEIS E VEÍCULOS LEVES

Respeite sempre as regras de trânsito, use o cinto de segurança,
respeite os limites de velocidade e não utilize telefones celulares ou
rádios enquanto dirige. Pedestres devem sempre se manter distantes
de equipamentos móveis de superfície.

ESPAÇOS CONFINADOS

Não entre em um espaço confinado sem o compreender e obedecer
aos procedimentos para espaço confinado.

TRABALHANDO EM ALTURA

Quando trabalhar em altura, use sempre o equipamento de segurança
para proteger-se em caso de quedas.
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ISOLAMENTO DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS

Sempre cumpra o procedimento interno de isolamento. Certifique-se
de que todas as fontes de energia tenham sido isoladas e as energias
armazenadas e liberadas antes de iniciar a tarefa. Travamento,
etiquetagem e teste.

IÇAMENTO E MANUSEIO MECÂNICO

Certifique-se de que o dispositivo de içamento é capaz de içar a carga.
Nunca permita que alguém esteja na zona da queda da carga.

ACÚMULO DE ÁGUA E LÍQUIDOS

Use sempre um colete salva-vidas e nunca trabalhe sozinho quando
estiver atuando em/ou ao redor de represamentos ou acúmulos de
água/líquido.

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E PERIGOSAS

Certifique-se de que sabe manusear, armazenar e jogar fora as
substâncias químicas e perigosas com as quais você esteja
trabalhando.

METAIS QUENTES

Entre/trabalhe em áreas onde haja metais/escória quentes somente
se tiver a devida permissão.

Siga as Regras de Ouro. Segurança é um valor para a Anglo.

