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DIÁLOGO DE SEGURANÇA - DDS

ACIDENTES PODEM ACONTECER EM QUALQUER
LUGAR

Em casa, no trajeto de ida
para o trabalho, no trabalho, em
um  parque  de  diversões.  Você
trabalha no escritório. É um lugar
seguro, certo? Errado. Acidentes
podem  acontecer  a  qualquer
pessoa  em  qualquer  lugar  a
qualquer  momento,
principalmente  àquelas  expostas
a uma condição insegura. Abaixo
estão  relacionados  acidentes
reais que provocaram ferimentos
e tomaram tempo de pessoas que
trabalham em escritórios:

 Um empregado de escritório
estava voltando do  almoço
e  ao  subir  as  escadas  de

acesso  escorregou  e  caiu.  Os  degraus
estavam molhados;

 Uma  estagiária  queimou  seu  braço
esquerdo  e  parte  da  perna  esquerda
quando estava desligando uma cafeteira;

 Um arquivista apanhou um jeito nas costas
quando  um  companheiro  caiu  sobre  ela
tentando pegar alguns cartões numa gaveta
de arquivo;

 Uma empregada de escritório tropeçou num
fio telefônico exposto e caiu ao solo tendo
fraturas;

 Uma  secretária  puxou  uma  cadeira  que
continha um prego exposto tendo em seu
dedo um corte;

 Um empregado do setor de serviços gerais
teve  seu  dedo  indicador  da  mão  direita
dilacerado por uma guilhotina da xerox;

 Um empregado estava tentando abrir uma
janela do escritório. Ele empurrava contra o
vidro quando o mesmo quebrou,  sofrendo
cortes múltiplos nos punhos;

 Uma  recepcionista  escorregou  num  salão
de  refeições  que  havia  sido  encerado
recentemente  e  caiu,  causando  dores  na
coluna vertebral;

 Um empregado  estava  correndo  para  um
estacionamento  da  empresa  na  ânsia  de
apanhar o ônibus e ir embora, escorregou-
se sofrendo fratura do braço esquerdo;

 Um  empregado  deixou  um  copo  de  café
sobre  sua  mesa.  Quando  se  virou  para
pegá-lo  não  viu  que  havia  uma  abelha
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dentro  da xícara.  A abelha
ferroou seu lábio superior;

 Um empregado correndo no
pátio  após  o  almoço  para
chegar  primeiro  e  ler  o
jornal,  escorregou-se  num
paralelepípedo  sofrendo
fraturas  no  tornozelo
esquerdo;

 Uma secretária ao sentar-se
numa  velha  cadeira,  a
mesma  não  suportou  o
peso devido suas estruturas
apodrecidas e desmanchou.
A  funcionária  teve
ferimentos e luxações;

 Um  funcionário  lesionou
seu joelho ao trombar numa
gaveta  deixada  aberta  por
seu colega;

 A  faxineira  de  idade  avançada  teve  uma
parada cardíaca em função de um choque
elétrico na fiação da enceradeira,  que por
algum  tempo  estava  com  os  cabos
expostos.

Poderíamos enumerar  centenas ou milhares de
exemplos de acidentes que vocês mesmos tem
conhecimento no nosso dia a dia, seja ele no lar,
na  rua,  no  trabalho.  Lembre-se  que  qualquer
destes  acidentes  poderia  ter  acontecido  com
algum de nós. Assim, se você ver alguém agindo
de maneira insegura ou observar uma condição
insegura, fale com a pessoa sobre isto ou procure
eliminar  esta  condição  insegura.  Segurança  é
responsabilidade de todos. 

“VAMOS ACABAR COM OS ACIDENTES! ”

Fonte da imagem: https://www.jornalcontabil.com.br/empregado-
acidentado-no-trajeto-do-trabalho-tem-direito-a-indenizacao/
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