CANDIDATOS LISTA

B

Efectivos

Ana Emídio

Marco Abelha

Paulo Messias

Florbela Paulino

Dália Concha

ELEIÇÕES DOS REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
PARA A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

DIA 4 OUTUBRO
PELADEFESADASEGURANÇAESAÚDEDOSTRABALHADORES

Claudia Ratinho

Suplentes

VOTA
A
LIST
Micaela Modesto

Tânia Chapa

Susy Portugal

Almerinda Morais

João carvalho

B

Paula Sobral

ATITUDE E RESPONSABILIDADE

VISTEON

MEDIDAS REALIZADAS

ALERTAS

? No shipping foram colocadas ba ras de proteç ão entre a entrada

? Retirar pedais de ar comprimido e colocação de sensores no
posto de inspeção lentes “plásticos”

e o armazem provisorio.
ármario para arrumação, máscaras para proteção ao pó no shipping

? A urgência na formação das stackers e empilhadores a novos
trabalhadores e um refresh aos antigos.

? Foi ajustada a potencia de eletricidade para que o procedimento

? Colocação de bancos de apoio lombar na área do fynal

? Reforço na iluminação na zona cargas e descargas. Fornecido

que estava a ser feito manualmente “cintar paletes à mão”
colocava os operadores em desgaste fisico passou a ser
mecanicamente.

? Colocação de ar condicionado na zona do tixomolding

? No Tixomolding foi colocado um tapete anti derrapante nas
escadas,
Está em preparação um tapete rolante para o vibra finish até ao
final do ano.

IMPORTANCIA DA PREVENÇÃO
? Diminuição acidentes

? Na área dos plasticos foram retirados os sacos da mask C519
? Foi colocada uma proteção nas zonas de saída de ar quente de

? Diminuição doenças profissionais

forma a proteger o trabalhador do calor.

? Ambiente trabalho mais saudável
? Redução absentismo

TRABALHOS PENDENTES A SEREM EXECUTADOS
Colocação de piso anti derrapante na zona da portaria

PARA CONTINUAR A DESENVOLVER
O NOSSO TRABALHO

Intervenção de melhoria no piso irregular e mais iluminação
desde a saída do refeitório ate à zona das arcadas
Troca de pedais por sensores na limpeza das lentes
na área injeção plasticos

VOTA LISTA B

Melhorar limpeza no armazem dos plásticos e da cafetaria.

Segurança

no

trabalho

é

atitude

e

responsabilidade

