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TÉCNICO
TRABALHE COM TODA A SEGURANÇA  

DURANTE UMA INTERVENÇÃOPense primeiro na sua segurança. Utilize um tapete absorvente para o óleo 
hidráulico e um recipiente de retenção. Delimite a zona de trabalho.

A utilização do cinto de segurança  
é obrigatória nos empilhadores.

Respeite as instruções de segurança  
e de condução do local de intervenção.
Conforme o local, assine o plano  
de prevenção e de segurança.

Use calçado de segurança durante  
as intervenções. Utilize ferramentas adaptadas.

Certifique-se de que tem a sua habilitação 
(elétrica, ponte rolante, de condução).

Respeite as instruções para a utilização 
dos produtos químicos.

Utilize proteção auditiva (protetores 
auriculares ou tampões de ouvidos).

Certifique-se da presença de outra pessoa 
no local.

Quando chega ao local da intervenção, 
assinale a sua presença. Use luvas para as manipulações. A zona de trabalho deve estar limpa  

e desimpedida.
Respeite o sentido de circulação  
e as zonas para peões.

Informe-se sobre as instruções  
de emergência (ponto de encontro, 
socorrista, etc.).

Utilize um capacete de segurança  
e óculos de proteção nas manipulações. Trabalhe em função dos horários do local. Permaneça atento a todas as situações.

Imagem de marca da empresa, a sua 
carrinha de assistência deve estar 
organizada e limpa.

Possua uma corrente de lingagem, calços, 
mangas de garfos e um colete.

Certifique-se de que sabe quem é a pessoa 
a contactar em caso de emergência.

Número de chamada de emergência



Pense primeiro na sua segurança. Utilize um tapete absorvente para o óleo 
hidráulico e um recipiente de retenção.

A utilização do cinto de segurança  
é obrigatória nos empilhadores.

Respeite as instruções de segurança  
e de condução do local de intervenção.
Conforme o local, assine o plano  
de prevenção e de segurança.

Use calçado de segurança durante  
as intervenções.

Utilize ferramentas adaptadas.
Certifique-se de que tem a sua habilitação 
de condução (empilhadores, plataformas 
elevatórias, etc.).

Respeite as instruções para a utilização 
dos produtos químicos.

Utilize proteção auditiva (protetores 
auriculares ou tampões de ouvidos).

Certifique-se da presença de outra pessoa 
no local.Use luvas para as manipulações.

Respeite o sentido de circulação  
e as zonas para peões.

Utilize um capacete de segurança e óculos 
de proteção nas manipulações.

Trabalhe em função dos horários do local.

Permaneça atento a todas as situações.

Possua uma corrente de lingagem, calços, 
mangas de garfos e um colete.

Certifique-se de que sabe quem é a pessoa 
a contactar em caso de emergência.
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TÉCNICO
TRABALHE COM TODA A SEGURANÇA  

NO SEU AMBIENTE

A zona de trabalho deve estar delimitada.

A zona de trabalho deve estar organizada, 
limpa, arrumada, etc.

Certifique-se de que tem a sua habilitação 
elétrica e de pontes rolantes.

Número de chamada de emergência


