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DIÁLOGO DE SEGURANÇA - DDS

TODOS DEVEMOS NOS PREOCUPAR COM A 

PREVENÇÃO DE ACIDENTE

Hoje quero falar-lhes sobre
a responsabilidade e a prevenção
de acidentes. O fato de deixar a
responsabilidade  de  prevenir  ou
de  corrigir  alguma  situação
insegura  aos  profissionais  da
segurança  do  trabalho  ou  ao
coordenador,  significa  que  se
ignora o fato de que cada um de
nós  tem  a  oportunidade  para
fazer o ambiente de trabalho mais
seguro.  Assim,  as  inspeções  de
prevenção  de  acidentes
específicas  e  gerais  são
obrigação  da  equipe  da
Segurança  do  Trabalho,  mas
sendo  vocês  os  que  realmente
executam  atividades  em  seu
ambiente de trabalho e usam os
equipamentos,  máquinas  e
utensílios,  ou  que  veem  outros
trabalhadores  usá-los,  devem
estar  sempre  atentos  à
possibilidade da ocorrência de um
acidente a qualquer momento.

É obrigação de todos prevenir  e tratar  de
reduzir ao mínimo o número de lesões. Este tipo
de responsabilidade inclui neutralizar ou eliminar
o  perigo  e  informar  a  existência  do  mesmo ao
coordenador  da  área.  Sendo  vocês  que  estão
familiarizados com os equipamentos que se usam
na área de trabalho, é obrigação zelar pelo bom
funcionamento dos mesmos e inspecioná-los com
regularidade, já que essa é a única maneira em
que podemos reduzir  as lesões causadas pelas
condições inseguras. 

Qualquer  um
de nós que se
encontre  com
uma condição
perigosa deve
corrigi-la e se
esta  estiver
fora de nosso
alcance,
devemos informá-la  ao coordenador  ou  a  outra
pessoa capacitada  para  solucionar  o  problema.
Se  vocês  tiverem  ideias  ou  sugestões  sobre
certas  situações  de  equipamentos,  normas  ou
algo  similar,  devem  comunicar  à  equipe  da
Segurança do Trabalho,  para que,  todos juntos
podermos  colaborar  e  tomar  as  medidas
necessárias  a  fim  de  eliminar  o  problema.
Pensem  por  um  momento,  como  contribuiriam
suas  sugestões  sobre  prevenção  de  acidentes
para a área de trabalho de cada um de vocês. Já
falamos  de  quem  tem  a  responsabilidade  de
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realizaras  inspeções  de
segurança  e  dissemos  que
depende  de  cada  um  de  nós
inspecionar  detalhadamente
nossa área de trabalho. As lesões
são  provocadas  por  distintas
situações  ou  condições
perigosas, tais como a existência
de  bordas  cortantes,  problemas
elétricos,  exposição  a  produtos
químicos, quedas, objetos que se
deslocam, etc., para enumerar só
alguns. 

Quem  deve  preocupar-se  pela  prevenção
de acidentes e de sentir a obrigação de reduzir a
um mínimo as lesões? É responsabilidade minha,
de cada um de vocês, enfim de todos.

Fonte da imagem: https://enfoquevisual.com.br/products/pense-todos-
nos-somos-responsaveis-pela-prevencao-de-acidentes
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