
SESSTP do OGMO Imbituba
ORIENTAÇÕES BÁSICAS QUANTO AO EPI A SER UTILIZADO POR FAINA

ESTIVADOR – TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO - TPA

- TODOS OS NAVIOS

- Cabeça: Capacete de segurança com jugular

- Corpo inteiro: Colete refletivo - Operações com contêineres e Op. Noturnas

   Conjunto (capa e calça) em Poliamida / PVC – Operação com chuva

   Uniformes - uso recomendado para melhor identificação e segurança

- NAVIOS FRIGORÍFICOS 

- Cabeça: Balaclava (capuz) – nos porões do navio

- Proteção auditiva: Plug ou abafador – Guinchos de bordo quando necessário

- Membros Superiores: Luvas de segurança 
  

   Luva térmica com ou sem luva de helanca - Porões do navio

- Membros Inferiores: Calçados de Segurança

   Bota Térmica ou Botina de vaqueta com meia térmica - Porões do navio; 
   

   Botina ou tênis de vaqueta - Convés do navio

- Corpo inteiro: Avental - nos porões do navio
   

   Jaqueta e calça térmica  - Porões do Navio (e no inverno quando necessário)

- NAVIOS DE CARGA GERAL E CONTÊINERES

- Proteção auditiva: Plug ou abafador – Guinchos de bordo e porões do navio 
  quando necessário

- Proteção para os olhos: Óculos Ampla visão – quando necessário

- Membros Superiores: Luvas de segurança 
  

   Luvas de vaqueta, nitrilon, malha ou pigmentada

- Membros Inferiores: Calçados de Segurança

   Botina ou tênis de vaqueta

- Corpo inteiro: Cinto de segurança em operações em altura

Declaro ter recebido uma cópia destas orientações básicas sobre EPIs.
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Assinatura, nome e número do TPA :
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ORIENTAÇÕES BÁSICAS QUANTO AO EPI A SER UTILIZADO POR FAINA

ESTIVADOR – TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO - TPA

- TODOS OS NAVIOS

- Cabeça: Capacete de segurança com jugular

- Corpo inteiro: Colete refletivo - Operações com contêineres e Op. Noturnas

   Conjunto (capa e calça) em Poliamida / PVC – Operação com chuva

   Uniformes - uso recomendado para melhor identificação e segurança

- NAVIOS DE SACARIAS ( Açúcar, Arroz,... )

- Proteção auditiva: Plug ou abafador – Guinchos de bordo quando necessário.

- Membros Superiores: Luvas de segurança 
  

   Luvas de vaqueta, nitrilon, malha ou pigmentada

- Membros Inferiores: Calçados de Segurança

   Botina ou tênis de vaqueta

- NAVIOS DE GRANEL SÓLIDO

- Proteção auditiva: Plug ou abafador – Porões dos navios (sempre durante o  
   rechego) e Guinchos de bordo quando necessário.

- Proteção para os olhos: Óculos Ampla visão – Porões dos navios (sempre 
  durante o rechego) e no convés quando necessário.

- Proteção respiratória:
  Respirador semifacial ( máscara PFF2 ) - Porões dos navios (sempre durante o   
  rechego) e no convés quando necessário.

- Membros Superiores: Luvas de segurança 
  

   Luvas de vaqueta, nitrilon, malha ou pigmentada

- Membros Inferiores: Calçados de Segurança

   Botina ou tênis de vaqueta - Convés do navio

   Bota de PVC  - Porões do navio durante o rechego 

Declaro ter recebido uma cópia destas orientações básicas sobre EPIs.
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