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SEGURANÇA

SERVIÇOS

CIPA

A Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes - CIPA, é uma comissão
que tem por objetivo a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compatível permanentemente o
trabalho com a presença da vida e a promoção da
saúde do trabalhador.

FICA A DICA!

Nossos objetivo
Identificar os riscos do processo de trabalho;

Nunca reencapar
agulhas após o uso

Elaborar plano de trabalho;

Ainda é alta a incidência de
acidentes
com
material
perfurocortante. O reencape
e a desconexão manual de
agulhas são proibidos pela
NR 32. Ainda é possível
observar
que
alguns
profissionais têm o costume
de tentar recolocar a capa
protetora na agulha após o
uso
do
perfurocortantes.
Fazendo isso há chances do
profissional se espetar e, se
o material biológico estiver
contaminado, se infectar.
Daí
a
necessidade
de
conscientização do correto
descarte de agulhas, em
local
apropriado,
sem
colocar em risco seu bem
estar físico e de outras
pessoas que circulem no
mesmo
ambiente
de
trabalho.

e condições de trabalho;

CONVERSA COM A CIPA
Diego Nascimento e Silva
C.F Min. Adib Jatene.
Você conhece a NR 32?
Sim, Norma regulamentadora que diz
respeito as medidas de prevenção e
segurança.
Você sabe a importância de não usar
adornos nos ambientes de saúde?
Sim. Evitar riscos biológicos.
Você sabe o que é CIPA?
Comissão interna de prevenção de
Acidente

Realizar periodicamente verificação nos ambientes
Realizar após cada reunião, a verificação do cumprimento
das metas fixadas;
Divulgar aos trabalhadores informações relativas
à segurança e saúde no trabalho.

SE LIGA!
Você sabe o que são adornos?
É tudo aquilo que que é para enfeitar,
adornar, alguém ou alguma coisa.
Quais os principais exemplos de
adornos?
Pulseiras, anéis, alianças, relógios de
uso pessoal, pulseiras, brincos,
piercings expostos, correntes, colares,
presilhas, broches, gravatas, crachás
pendurados com cordão e qualquer
outro objeto que possa favorecer a
contaminação

biológica
pelo
acúmulo
de
resíduos.
Porque devemos evitar o uso de
adornos?
Estudos mostram que adornos
abrigam agentes patogênicos,
aumentando o risco de infecção,
comprometendo a segurança do
colaborador e paciente.
Faça parte da campanha, poste
nas redes sociais uma foto sua
trabalhando sem adornos, com
as hashtags #VivaRioAdornoZero
#AdornoNão

O que você poderia fazer para
contribuir para um ambiente mais
seguro?
Utilizar calçados fechados.
A percepção de risco deve ser
trabalhada no ambiente de trabalho
com o objetivo de evitar acidentes.
Você como profissional já teve a
percepção de algum risco? Quais
atitudes tomadas para evita-los?
Utilização dos EPI sempre que
necessários.

VEJA MAIS EM HTTP://INTRANET.VIVARIO.ORG.BR/VIVA-SEGURANCA-EDICAO-1-OCANAL-DA-CIPA-COM-VOCE/

