
PORTUGUESE 

 
 

COLHEITA DE BATATA SEGURA – PESSOAL DE CALIBRAÇÃO E  
COLHEITA  

(SAFE POTATO HARVESTING - GRADING& PICKING STAFF) 
LISTA DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA 

(DAILY CHECK LIST) 
  

A saúde e a segurança são uma responsabilidade colectiva em que você está incluído. 
  

NÃO CORRA RISCOS. EM CASO DE DÚVIDA – PERGUNTE. SE PARECER PERIGOSO – 
COMUNIQUE! 

 
o DEVE Certificar-se de que sabe onde está o botão de paragem de emergência e como usá-lo. 

 
o DEVE Conhecer os procedimentos de emergência para o seu ambiente de trabalho. 

 
o DEVE Certificar-se de que recebeu a formação apropriada antes de operar a maquinaria. 

 
o DEVE Vestir o seu Equipamento de Protecção Pessoal (PPE). 
 Casaco de Alta Visibilidade e Luvas (protecção auditiva e máscara de poeira, se 

necessário). 
 
o DEVE  Usar calçado apropriado. 
 
o DEVE  Certificar-se de que se mantém nas áreas marcadas para peões e tomar cuidado adicional 

quando veículos estiverem próximos da sua área de trabalho. 
 

o DEVE  Manter as passagens e áreas de trabalho limpas e sem obstruções. 
 
o DEVE  Seguir as instruções da pessoa responsável pela operação. 

 
o DEVE  Certificar-se de que tem um método eficaz de comunicação com o seu supervisor e todos os 

membros da equipa. 
 
o DEVE Seguir o procedimento correcto para subir e descer do equipamento. 
 
o DEVE  Conhecer os riscos, pergunte se não lhe foram indicados. 

 
o NÃO DEVE          Ter roupa larga ou o cabelo longo solto (prenda-o atrás) próximos de maquinaria em 

funcionamento. 
 

o NÃO DEVE  Usar joalharia susceptível de contaminar o processo (normalmente é permitida uma 
aliança de casamento).  

 
o NÃO DEVE Trabalhar numa máquina sem os protectores de segurança correctamente montados. 
 
o NÃO DEVE Desobstruir os bloqueios até que o procedimento de paragem em segurança tenha  
    sido efectuado. 
    Tractores Travão, controlos em ponto morto, desligar, retirar as chaves 
    Calibradoras    Premir o botão de paragem, interruptor de isolamento desligado. 

 


