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DIÁLOGO DE SEGURANÇA - DDS

DICAS SOBRE FERRAMENTAS

Reserve  um  tempo  para
verificar  suas  ferramentas
sejam  elas  manuais  ou
elétricas,  antes  de  começar  a
utilizá-las.  Se  as  mesmas
estiverem  gastas  ou
necessitarem  de  reparos,  elas
poderão se rum instrumento de
acidente.  Certifique-se  se  as
ferramentas  estão  limpas  e,
caso sejam de corte, se estão
devidamente  afiadas,  pois  um
corte  cego  pode  fazer  uma
ferramenta  escapar  de  sua
posição ao ser utilizada. Use a
ferramenta  CERTA  para  o
trabalho  que  vai  executar.
Saiba  a  finalidade  de  cada
ferramenta e use-a da maneira
correta.  Veja  algumas práticas
seguras  para  manuseio  de
ferramentas:

 Não  use  a  chave  de  fenda  como
alavanca  ou  ferramenta  de  bater.  A
utilização  incorreta  da  ferramenta  pode
quebrá-la ou causar um ferimento. Use a
ferramenta  como ela  foi  projetada  para
ser usada;

 Na  utilização  de  ferramentas  de  corte,
proceda o mesmo no sentido contrário a
você;

 Se  uma  ferramenta  possui  2  cabos,
utilize ambos;

 Quando usar uma chave ajustável, puxe
o cabo em vez de empurrá-lo;

 Se  você  não  estiver  certo  sobre  como
usar  a  ferramenta,  não  adivinhe  -
verifique o manual de utilização, ou peça
orientações ao encarregado;

 Não  trabalhe  com  impaciência.  Prenda
aquilo  que  for  necessário  numa  morsa
de bancada ou num torno e mantenha as
mãos livres para manusear a ferramenta,
nunca  para  segurar  a  peça  a  ser
trabalhadas;

 Mantenha  mãos,  cabelos  e  vestuário
afastados  de  peças  móveis.  Atente-se
para não utilizar vestuários muito largos
quando  trabalhar  em  equipamentos  ou
máquinas que possuem partes giratórias;

 Não teste a fiação da ferramenta com os
dedos;
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 Use  sempre  os
equipamentos  de
proteção  individual:  luvas
para  manuseio  de  peças
e  materiais;  óculos  para
atividades  com  risco  de
ruptura  de  partículas;
protetor auditivo em caso
de  ruído;  máscara
respiratória  em  caso  de
poeira;  botina  de
segurança sempre;

 Ao  concluir  todo  o
trabalho,  limpe  as
ferramentas;

 Transporte  as  bordas
cortantes apontadas para
baixo;

 Providencie  um  lugar
específico  para  guardar
cada  ferramenta.  Não
deixe uma ferramenta fora
do lugar porque você está
planejando  usá-la
novamente  no  dia
seguinte;

Tomando  cuidado  com  sua  ferramenta  e,
sabendo como usá-las, você pode eliminar os
riscos e se proteger contra ferimentos.

Fonte da imagem:
 http://lojadodida.com.br/blog/seguranca-em-primeiro-lugar-medidas-

para-o-manuseio-de-ferramentas-cortantes/
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