
Taiyo Staffing Corporatioｎ
Treinamento,desenvolvimento de carreira

Saúde e segurança



１. O que é saúde e 
segurança?



Produção [matérias-primas / materiais]

+ [máquinas / ferramentas]

Como lidar com matérias-primas / materiais, primeiro = segurança

Como usar ferramentas e visualizar desenhos

Contudo

Não conhece o trabalho, acostuma-se ao trabalho, omissão, ocupado, 

descuidado, descuidado

Saúde e segurança não podem ser protegidas

Melhores produtos para o mercado mais barato

* Baixo custo (eliminar desperdício)
⟶Exemplo: leva muito tempo ⟶ Vamos fazê-lo rapidamente!

⟶Excesso ou práticas perigosas ...

A pessoa ... dolorosa, dolorosa, incapaz de trabalhar

Família e pessoas ao meu redor ... preocupadas

Materiais, equipamentos, empresa ... Danos

Saudável e sem lesões⟶ Trabalhe confortavelmente todos os dias

Efficiency Eficiência de produção UP⟶Criar bons produtos a baixo

custo

＝ Novo valor

Saúde e segurança

・・・ Trabalhe conforme determinado

（ Não se machuque, fique saudável ）



Notas sobre o recebimento de educação prática

①Ser ensinado com honestidade e seriedade

Não me lembro do que aprendi pensando em coisas extras ou com

ódio. É importante concentrar sua atenção e ter uma mente séria.

②Faça perguntas que você não entende e ouça até entender

Como trabalho com base no que aprendi em fábricas e locais de

trabalho, se trabalhar sem estar totalmente ciente disso, pode ocorrer

um acidente ou um produto defeituoso, não apenas eu, mas também

colegas de trabalho, idosos e chefes de trabalho. Vai incomodá-lo.

Portanto, faça quantas perguntas você não souber. Fazer perguntas

até você entender nunca é embaraçoso.

③Lembro de tudo que me ensinaram

Nas fábricas e locais de trabalho, você aprenderá que aprendeu tudo

o que aprendeu e poderá usá-lo para o seu trabalho; portanto, deve

fazer com que tudo o que é ensinado sobre um funcione. Obviamente,

isso não exige que você execute tarefas difíceis desde o início,

portanto, você precisa ter confiança em aprender cada item e ter

confiança.

④Them Peça para eles tentarem novamente.

E lembre-se do ponto principal

Eu sabia disso na minha cabeça e lembrei-me de tudo, o trabalho

parece ser fácil, mas mesmo quando realmente trabalho, há

momentos em que não consigo fazê-lo completamente. É importante

ouvir atentamente o que seus seniores e chefes não entendem

enquanto realmente o faz e aprender rapidamente a maneira correta

e torná-la sua.



⑤Pratique, Não pratique repetidamente

Embora eu saiba disso na minha cabeça, existem alguns casos em que

na verdade não funciona dessa maneira. Portanto, praticar

repetidamente até que esteja correto e rápido seja a base para um

trabalho bem-sucedido. É uma boa prática repetir cada passo

conforme ensinado.

Você não pode fazê-lo sem um corpo saudável, a fim de adquirir boas

habilidades e expressá-las no trabalho!

Não esqueça que o corpo é a capital para quem trabalha! !!



２. Causas de lesão



No local de trabalho, existem várias máquinas desconhecidas para

nós e podemos trabalhar em locais perigosos. Para evitar lesões,

lembre-se de que é sua responsabilidade, como membro da sociedade,

praticar e implementar plenamente os princípios básicos de

segurança e usar seu corpo sempre saudável para trabalhar duro.

Por exemplo, considere um caso em que você estava passando por

uma passagem em uma fábrica, preso em uma mangueira de ar que

foi instalada na passagem para trabalho temporário e caiu e

machucou o pé ...

Portanto, a eliminação de tais condições e ações inseguras evitará

acidentes! !!

Condições inseguras de 
máquinas e 

equipamentos

Comportamento inseguro
dos trabalhadores

Acidente ferimentos

Acidente ferimentosMangueira de ar foi

colocada na passagem

Estava correndo

Cair Pé machucado

Condições inseguras de 
máquinas e 

equipamentos

Comportamento inseguro
dos trabalhadores



Existem causas diretas e indiretas de acidentes. Portanto, considere o 

caso de um acidente em que a mangueira de ar seja presa e caia ...

Se você organizar as coisas até agora、

①Appear Lesões aparecem como resultado de um acidente

②Accident O acidente é causado pela causa direta

③Quando você investiga a causa direta, a causa indireta que a 

causou fica oculta.

Então, como prevenir lesões é prevenir acidentes, mas é necessário

eliminar tanto as causas indiretas quanto as causas diretas de

acidentes!

Fator direto Fatores indiretos

Apanhados

Eu estava com pressa porque o trabalho que eu 
fui pego estava atrasado, então esqueci a regra de 
segurança de que você não deveria correr no 
corredor.

Coloquei uma 
mangueira de ar 

na passagem

Como a mangueira de ar foi colocada no corredor, 
foi um trabalho temporário, então voltamos às 
normas de segurança e deixamos a mangueira de 
ar no chão.



３．Três princípios de 
segurança



As regras de segurança definidas para evitar ferimentos no local de

trabalho são muito importantes; primeiro, entenda "quais regras

existem" e, em seguida, "que perigo espera se você não seguir essas

regras". Você deveria saber.

No local de trabalho, há algumas coisas que devem ser feitas primeiro

em relação à segurança, mas isso é chamado de "Três princípios de

segurança" e todo o trabalho é construído com base nisso.

①Arrumar

A organização é a mais importante e fundamental na promoção de

atividades de segurança.

Se você perder suas ferramentas ou perder a noção de se um produto

é bom ou inferior, ficará cansado e desconfortável se usar muito

esforço para classificar mais tarde. Para impedir que isso aconteça,

organizaremos e organizaremos, mas o significado específico de cada

um é ...

Organizar・・・distinguir as coisas necessárias daquelas que

não são

No entanto, descarte coisas desnecessárias

Organizar・・・Organize em um local designado, em um ambiente 

fácil de entender, fácil de usar e seguro.

para aquele propósito,
・Não bagunce

・Alinhe as formas e empilhe

・Coloque os itens que são frequentemente colocados e retirados em 

um local conveniente para que possam ser retirados 

imediatamente
・Não encoste materiais ou ferramentas em máquinas, paredes, etc

・Não deixe as coisas em lugares altos

・Não deixe que as coisas saiam da passagem.



②Inspeção e manutenção

Não há alguns exemplos de acidentes quando a chave foi

acidentalmente ligada devido a inspeção, sinalização e confirmação

insuficientes.

Para máquinas e equipamentos, são definidos o período e os itens a 

serem inspecionados antes do trabalho, como uma vez por mês ou 

uma vez por ano. Inspecione o que você usa e, se encontrar algum 

defeito, remova-o para se proteger de desastres.

"Segurança = inspeção + sinal + confirmação"

Os três elementos essenciais da prevenção de desastres devem ser um

hábito no trabalho diário! !!

③Operação padrão

É um procedimento de trabalho que considera "com segurança", 

"corretamente", "mais rápido" e "mais fácil“

O significado de cada um é

"Com segurança" ... ninguém está ferido

"Corretamente" ... o mesmo resultado, não importa quem o faça

"Early" ... Qualquer um pode fazê-lo em um determinado

período de tempo

"Fácil" ... Você sempre obterá resultados sem exagerar

Portanto, é um procedimento de trabalho sem desperdício, 
irregularidade

Em outras palavras, não apenas garantindo a segurança, mas

também satisfazendo a qualidade, trabalhabilidade e baixo custo. É

muito importante proteger o trabalho padrão dessas coisas! !!



４．Conhecimento do 
trabalho seguro



Trabalhar com segurança significa trabalhar da maneira certa e com

uma atitude sólida.

① Disciplina no local de trabalho

Se uma pessoa não seguir as regras, ou se agir de maneira egoísta,

poderá ficar irritada com todos os locais de trabalho e com toda a

empresa.

Por exemplo, uma máquina pode funcionar mal devido à negligência

das inspeções e a produção pode parar devido a ferimentos nos

colegas ou um incêndio catastrófico pode ocorrer devido à falha na

proteção das áreas de fumantes. Observar a disciplina no local de

trabalho leva a proteger a si e a todos.

② Roupas corretas

É necessário pensar primeiro que as roupas de trabalho no local de

trabalho são mais fáceis de trabalhar e protegem contra desastres do

que estilos. Ao trabalhar, se você usar roupas que combinem com o

seu trabalho, da ponta dos pés à cabeça e que sejam adequadas ao

seu trabalho, será mais fácil trabalhar e você não será ferido.

・ Use um chapéu designado

・Certifique-se de aplicar o botão

・Repare imediatamente rachaduras e lágrimas

・Não trabalhe com camisas de corrida

・Use sapatos adequados para o trabalho

・ Não use uma toalha em volta do pescoço. Eu não estou na minha 

cintura.

Vestir é uma questão de sua preferência, e você pode fazê-lo você

mesmo; portanto, tente sempre se vestir adequadamente! !!



③Equipamento de proteção

O equipamento de proteção protege o corpo contra lesões e doenças,

como também protege os olhos e os ouvidos de piorarem devido à luz e

ao som. Geralmente, você não perdeu sua vida porque usou

completamente o equipamento de proteção; portanto, é importante

garantir que você use o equipamento de proteção perfeito no uso

correto. Além disso, é necessário manter o armazenamento e a

manutenção para que possam ser efetivamente utilizados na vida

diária.

・Chapéu de segurança na cabeça

・Luvas para proteger as mãos da corrosão

・ Óculos de proteção ocular para os olhos

・Sapatos seguros para trabalho pesado

・Máscara à prova de poeira para trabalhos com poeira

・Sapatos de segurança e cobertura de pés para evitar

queimaduras nos pés

・Tampões para os ouvidos para trabalhos barulhentos

・ Cinto de segurança para evitar quedas



Perto de Miss acidente

A figura acima é uma lei publicada pelo engenheiro americano

Heinrich e foi derivada como resultado da análise de estatísticas

sobre casos de acidentes de trabalho. O significado do número é que,

se um acidente grave for 1, o número de ferimentos leves será 29 e o

número de acidentes não feridos será 300. Com base nisso, "no fundo

de um acidente grave (morte ou ferimento grave) , Existem 29

ferimentos leves e 300 quase acidentes. ”Essa é uma palavra

frequentemente usada em atividades de segurança como um aviso.

Embora eu não vá ao estado de quase acidente (ou não o percebo)

diariamente, o número de condições e ações inseguras deve ser

realmente minha responsabilidade.

Treinamento de previsão de perigo

Comportamento inseguro
Condição insegura

1

29

300

gravemente ferido

ferimentos leves

Nenhum acidente



Treinamento de previsão de perigo

Uma pessoa insubstituível!

O desejo de todos é que ninguém se machuque ou se machuque.

No entanto, diz-se que os seres humanos são animais que cometem

erros. Eles são obscuros, vagos, enganosos, enganosos e, às vezes,

tensos e se aproximando. Tais coisas costumam causar desastres.

Como reduzir os erros o máximo possível

Treinamento de previsão de perigo

(KYT -> K = perigo, Y = previsão, T = Treinamento = treinamento).

Para evitar desastres, é importante preparar equipamentos e

ambiente, além de se concentrar no comportamento inseguro dos

seres humanos e conseguir discutir, realizar, pensar e eliminar

ferimentos. Esse é o caso KYT é uma ilustração de uma cena em uma

condição de trabalho normal na cena. E 5-6 membros fazem o

seguinte.

Treinamento de previsão de perigos 

(como proceder com KY / T)

Primeira rodada：Ao olhar para as ilustrações, que tipo de perigo 

está oculto, é dito que, quando se trata, digo o que penso. É bom dizer 

mais e mais sobre o perigo que você percebeu

Rodada 2： Em seguida, reduza até o ponto em que isso é 

especialmente perigoso, que é urgente e requer medidas de 

emergência.

Rodada 3：Desenvolva medidas para lidar com os pontos de perigo 

apertados

Quarta rodada：De algumas das medidas lançadas, resuma o que 

você acha que é a meta de ação da equipe



Finalmente, o item que deve ser confirmado apontando e ligando ao 

executar o trabalho no site é decidido como "○○ Yoshi!“
Ao incorporar apontar e chamar no treinamento de previsão de risco (KYT), ele 
se torna um treinamento para aumentar a concentração nos pontos 
necessários e a prática eficaz de antecipação de segurança no local é eficaz na 
prevenção de desastres.

Método redondo básico KYT

Método KYT de 4 rodadas (método)

Introduzir

Todos em pé

Líder ou
sub-líder

＊Método básico 4R KYT iniciado
①Alinhamento, número, Saudações do líder
②Verifique sua saúde（1 membro）
③Explicação do status da folha de ilustração

１R

Compreendendo a 
situação atual

Que perigo está
escondido?

④Causas de perigos e fenômenos induzidos Tipos 
de acidentes ・Cair,transporte, 
Ser apanhado, colisão, etc
：Acertar a cabeça,Cortar mãos,escaldar
５～７項目程度

２R

Encontre a 
essência

Ponto de perigo

５．Itens que parecem ser problemas
○Marco（Vermelho）
６．Mercadorias perigosas importantes

⇒◎Marco（Cerca de 2 itens）
（aperto）→Sublinhado

７・Ponto de perigo→Confirme apontando

３R

Estabelecimento
de contramedidas

o que você faria?

８・◎Específico, viabilidade vs. contramedida para
cada item 3 índices
→5-7 itens no total

４R

determine uma
meta

Nós fazemos isso

９．４R-1 Itens de ação prioritários（aperto）
＊Marco（1-2 itens→Sublinhado
１０．４R-2 Metas de ação em equipe

→Confirme apontando



Tempo requerido： Habilidade prática
1-2 rodadas 15 minutos 3-4 rodadas 15 minutos
Dentro de 30 minutos no total

Use a folha de ilustração 、 Use o Formulário de Relatório de Treinamento de


