PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Localização:
Data de emissão: 08/2019
FCT/Visita técnica
ÁREA EMITENTE: CISSP

1) Considerações Gerais
1.1 - Verificar se todos os alunos estão com os EPI’s de forma correta e conforme a atividade
estabelecida.
1.2 - Orientar os alunos quanto à norma de conduta da empresa na qual se realizará a visita técnica.
1.3 - Verificar a postura dos alunos durante a visita.
2) Procedimento
2.1 – Equipe deve estar atenta aos desníveis do solo durante as caminhadas, seguir as
recomendações dos instrutores (professor, coordenador da viagem e da empresa)
2.2 - Coordenador negociar com a Equipe pausas regulares para descanso.
2.3 - Coordenador da viagem deve solicitar check-list com motorista (condições do veículo), além
de solicitar a seguir as normas de trânsito.
2.4 – Coordenador da viagem realizar Plano de emergência da viagem: a)rota de viagem,b)pontos
de apoio (locais de atendimento frente a acidentes-oficinas, polícia, hospitais, postos de
combustível), c)responsáveis pela viagem e telefones de contato.
2.5 – Coordenador deve orientar alunos quanto aos riscos inerentes ao trabalho e plano de
emergência de viagem.
3) Equipamento de Proteção Individual Obrigatório
3.1 - Capacete classe A;
3.2 - Óculos protetor tipo Rio;
3.3 - Protetor auricular auricular (> 16dB);
3.4 - Sapato de segurança (bota de segurança bi densidade);
3.5 - Máscara PFF2;
3.6 - Calça jeans;
3.7 - Camisa de algodão;
3.8 - Cabelo preso;
3.9 – Se em local aberto, utilizar protetor solar com fator adequado a insolação e tempo de
exposição. apacete classe A; óculos protetor tipo Rio; protetor auricular; sapato de segurança
(bota de segurança bi densidade) e máscara PFF2 ; roupa: calça jeans, camisa de algodão, cabelo

preso.
4) PROIBIÇÕES
4.1 – REALIZAR A VISITA TÉCNICA SEM O USO ADEQUADO DOS EPI’S IMPOSTOS.
4.2 – INFRINGIR A REGRA DA EMPRESA EM QUESTÃO QUANTO A MOVIMENTAÇÃO
NO CHÃO DE FÁBRICA.
4.3 -

UTILIZAR

SIMILARES).
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