
VISÃO GERAL SOBRE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS

PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO

OBS.:

(continuação)

Precauções sobre Segurança
Sempre tome cuicado come qualquer equipamento elétrico.

1. Familiarize-se com o disjuntor* e sua operação.

Cada disjuntor interrompe a linha de eletricidade que vai para dentro da cozinha,

evitando que chegue a um equipamento elétrico ou vários eletrodomésticos. Quando

você DESLIGA o disjuntor de um equipamento específico, interrompe-se a eletricidade que

deveria chegar a tal equipamento.

• Certifique-se que todos os disjuntores estejam corretamente rotulados.

Se o disjuntor não for rotulado, informe seu supervisor.

• Quando desligar a energia da caixa do disjuntor, informe os outros

funcionários que está fazendo isso. Se mais de um equipamento estiver

no mesmo circuito, alguém pode ficar seriamente ferido se o disjuntor

for LIGADO ou DESLIGADO.

2. Verifique se os fios, cabos e plugues estão seguros.

CONTE A SEU SUPERVISOR SE VIR:

• Fios desgastados.

• Cabos em áreas de alto tráfego.

• Cabos apertados contra paredes ou móveis, ou que estejam atravessados pelas

entradas das portas.

• Tomada elétricas sobrecarregadas.

• Plugues que foram alterados de alguma forma.

3. Certifique-se que todos os equipamentos elétricos estejam adequadamente instalados

e aterrados*

4. Quando montar, limpar ou desmontar equipamentos elétricos, sempre:

• Sempre observe os procedimentos de bloqueio/etiquetagem em sua instalação.

• Desligue o aparelho.

• Desligue o disjuntor*, o interruptor da parede ou desconecte da tomada.
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VISÃO GERAL SOBRE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (continuação)

OBS.:

**As folhas de dados sobre Segurança de Equipamentos representam diretrizes gerais. Os procedimentos finais para a operação segura de

equipamentos e limpeza devem seguir as especificações do fabricante. Verifique o manual do fabricante em seu local de trabalho ou

pergunte a seu supervisor sobre detalhes de equipamentos.

SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO

5. Quando limpar o equipamento elétrico:

• Não coloque motores ou bombas dentro d’água.

• Use um pano úmido (não encharcado).

6. Desligue imediatamente o aparelho ou o disjuntor. Conte a seu supervisor se:

• Sentir um formigamento quanto tocar um aparelho elétrico.

• Vir luzes oscilando.

• Sentir cheiro de fumaça ou odores estranhos.

• Souber que o equipamento não esteja funcionando adequadamente.

DEFINIÇÃO

* Disjuntor: Um disjuntor automaticamente interrompe o fluxo de eletricidade

quando um circuito elétrico fica sobrecarregado. Você pode também desligar o

disjuntor manualmente a qualquer momento.

* Aterramento: Um equipamento é aterrado quando uma corrente elétrica está

conectada a um objeto (como um fio) que carrega a corrente para longe do

equipamento. Isso reduz a energia entre o terra e o equipamento, e ajuda a

prevenir choques elétricos ou incêndios.

* Bloqueio/Etiquetagem: O padrão que rege o conserto e manutenção das máquinas e

equipamentos nos quais a energização ou ligamento inesperado da máquina ou

equipamento, ou liberação de energia armazenada, possa causar ferimentos aos

funcionários.

Para mais informações sobre segurança dos alimentos e equipamentos, visite

www.mafoodsafeteducation.info

shawn
Cross-Out

shawn
Inserted Text

shawn
Sticky Note
Add all caps and bolded:ENTÃO, CONTE A SEU SUPERVISOR.



Desenvolvido pelo Departamento de Administração de Hotelaria & Turismo da Escola de Administração Isenberg da Umass
Amherst, Programa de Educação Nutricional da UMass Extension e Divisão de Nutrição, Saúde e Segurança do Departamento
de Ensino Fundamental e Médio de Massachusetts. A UMass Extension é um empregador que oferece oportunidades iguais.
Em cooperação com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Entre em contato com o escritório local da Umass
Extension para saber como podemos atendê-lo se tiver alguma incapacidade física ou com o Diretor da UMass Extension se
tiver reclamações sobre discriminação, 413-545-4800 Electrical overview - Portguese Rev 4/08

ELEMENTARY & SECONDARYELEMENTARY & SECONDARY
Massachusetts Department of

EQUIPAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO E TREINAMENTO DE
SEGURANÇA (FEAST)

Perguntas de inspeção: VISÃO GERAL SOBRE EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS

Faça um círculo na melhor resposta para operação segura de equipamentos elétricos.

1. Ao operar um equipamento elétrico, informe seu supervisor quando...

a. Sentir um formigamento ao tocar um aparelho.

b. Vir tomada elétricas sobrecarregadas.

c. Vir fios desfiados.

d. Todas as opções acima.

2. Antes de montar, limpar ou desmontar equipamentos elétricos, em primeiro lugar...

a. Informe a seu supervisor o que está fazendo.

b. Ligue o disjuntor.

c. Coloque luvas especiais de segurança.

d. Siga os procedimentos de bloqueio/etiquetagem.

3. Para evitar que uma corrente elétrica seja transferida ao equipamento...

a. Desligue o disjuntor.

b. Desconecte o equipamento.

c.Desligue o equipamento.

d. Todas as opções acima.


