APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
PROCESSO
Atividade

Leitura dos medidores e entrega de faturas
Perigo

Queda de mesmo nível

Atropelamento

Fazer leitura dos medidores
e entrega de faturas

Causas

Sapatos com solados lisos; Pisos molhados e
escorregadios; Piso desnivelado;Fios soltos; Materiais
obstruindo passagem; Falta de sinalização no local; Falta
de atenção e concentração durante a realização de
determinada atividade; Utilização de celular enquanto
caminha.

Falta de sinalização da via.Não utilizar a faixa de pedestre.
Não respeitar o semáfaro para atravessar; Utilização de
celular enquanto caminha.

Consequências

Medida de Controle

Lesões de graus variados

Utilizar calçado de segurança; Fazer
análise de risco local

Lesões de graus variados/morte

Respeitar a sinalização viária. Utilizar a
faixa de pedestre.

Mordidas de animais

Animais soltos na residências / rua

Lesões de graus variados

No caso de residências, solicitar ao
morador que prenda o animal

Picada de animais peçonhentos

Animais localizados próximos ao medidor

Lesões de graus variados

Avaliação de risco do local

OBSERVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO

Não utilizar celular quando estiver caminhando;Fique atento às sinalizações de
mudança de nível e degraus escondidos; Não pule de um nível para o outro; Não
corra em nenhuma situação, especialmente em dias de chuva;

Atravessar sempre na faixa de segurança e só quando tiver certeza de que o
motorista notou a sua presença; Quando não houver faixa de pedestre, aguardar
pelo momento oportuno e evitar atravessar em esquinas; Caminhar de
preferência pelo lado de dentro das calçadas; Procurar identificar os sinais do
motorista ou motociclista, especialmente em relação a avançar o sinal ou
conversão proibida.

Animais soltos na rua procurar manter se calmo, não mexer com o animal,
quando possível evitar a mesma calçada. Nunca projete o corpo, mão ou braço
para dentro de um imóvel sem ter certeza de que não há animais. Aproxime-se
sempre com cuidado, pois os cães podem estar escondidos atrás de folhagens ou
muros; Antes de entrar em residências ou comércios sempre questione sobre a
existência de cachorros e peça para o proprietário do local prender o cachorro;
Faça avaliação de risco no local e leve em consideração o instinto de caça dos
cães a perseguir “alvos móveis”; Quando houver animais soltos, evite passar
próximo a eles; Nunca confie num cão desconhecido, por menor ou mais
inofensivo que ele pareça; Em ocorrências com mordidas de cachorro, siga
conforme estabelecido no Plano de Emergência.

Em caso de picada de animal informar ao supervisor

Fazer leitura dos medidores
e entrega de faturas

Exposição a interpéries
chuva/luz solar

Colisão de veículos

Colisão/Queda de moto

Falta do uso dos equipamentos de segurança/proteção

Não respeitar a sinalização. Falta de manutenção do
veículo. Utilização de telefone/rádio durante o trajeto.
Falta de análise dos riscos da via.

Não respeitar a sinalização. Falta de manutenção da moto.
Utilização de telefone/rádio durante o trajeto. Falta de
análise dos riscos da via.

Doenças

Utilização de capa de chuva, óculos de
segurança e protetor solar

Atenção em dias de chuvas fortes e enchentes. Parar a atividade e procurar um
lugar seguro.

Lesão de graus variados morte

Caso seja necessário utilize a buzina para alertar outros motoristas/pedestres;
Utilize sempre o retrovisor; Sinalize com antecedência suas intenções; Olhe
sempre para frente.; Utilize sempre as duas mãos no volante; Verifique sempre o
estado dos pneus; Não cole no veículo da frente.; Cuidado com
pedestres/animais na pista; Respeite os limites de velocidade; Não deixar
objetos soltos dentro do veículo; Em caso de sonolência parar o veículo em local
seguro; Em caso de chuva reduza a velocidade; Utilize o cinto de segurança e não
esqueça de exigir o mesmo dos demais passageiros; Tenha um cuidado especial
Respeitar a sinalização de trânsito. Não
com os motociclistas e ciclistas; Não force situações, prefira sempre ceder para
utilizar o telefone/rádio quando estiver
sua própria segurança e demais passageiros; Em viagens longas, faça uma pausa a
dirigindo.Manter a manutenção em dia
cada duas horas, ou sempre que sentir cansaço; Evite viajar à noite com chuva,
do veículo. Análisar os riscos da via
neblina ou com estrada sobrecarregada; Antecipe o cenário do trânsito; Faça
questão de ser visto; Utilize as seta para indicar a direção que for virar; Nunca
consuma bebidas alcóolicas antes de dirigir; Cheque toda a parte mecânica,
incluindo faróis traseiros, dianteiros e freios; Acenda os faróis quando a sua
visibilidade estiver limitada; Nunca ultrapasse um sinal vermelho; Mantenha
calmo quando outros motoristas forem menos cortez e criarem situações
perigosas; Sempre dê preferências aos pedestres; Regule os retrovisores de
modo a reduzir ao máximo o ponto cego durante as trocas de faixa e manobras.

Lesão de graus variados morte

Caso seja necessário utilize a buzina para alertar outros
motoristas/pedestres;Utilize sempre o retrovisor. Sinalize com antecedência suas
intenções; Olhe sempre para frente. Utilize sempre as duas mãos no guidão;
Verifique sempre o estado dos pneus. Não cole no veículo da frente; Cuidado
com pedestres/animais na pista; Respeite os limites de velocidade. Em caso de
Utilizar capacete de segurança com
sonolência parar a moto em local seguro; Em caso de chuva reduza a velocidade;
certificado do INMETRO. Colete de
Não force situações, prefira sempre ceder para sua própria segurança e demais
segurança de alta visibilidade. Protetor passageiros; Em viagens longas, faça uma pausa a cada duas horas, ou sempre
de moto. Antena corta linha. Respeitar a que sentir cansaço; Evite viajar à noite com chuva, neblina ou com estrada
sinalização de trânsito. Não utilizar o sobrecarregada; Antecipe o cenário do trânsito; Faça questão de ser visto; Utilize
telefone/rádio quando estiver
as seta para indicar a direção que for virar; Nunca consuma bebidas alcóolicas
dirigindo.Análisar os riscos da via.
antes de dirigir; Cheque toda a parte mecânica, incluindo faróis traseiros,
dianteiros e freios; Acenda os faróis quando a sua visibilidade estiver limitada;
Nunca ultrapasse um sinal vermelho; Mantenha calmo quando outros motoristas
forem menos cortez e criarem situações perigosas; Sempre dê preferências aos
pedestres; Regule os retrovisores de modo a reduzir ao máximo o ponto cego
durante as trocas de faixa e manobras.

