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Tarefa: 

Localização física: 

Local: 

Nome: 

Data: 

Tempo: 

Verificação do Supervisor

COVID-19 (Coronavirus)

Separação e distanciamento físico/social Conformidade

1. O pessoal está ciente das diretrizes de distanciamento físico/social em
equipamento móvel e veículos, uso de áreas comuns, como cozinhas, etc.?
Isto é, pelo menos 1.5 m (5 pés), idealmente 2 m (6.5 pés).

Sim Não N/A

2. O pessoal é capaz de trabalhar (inlcuindo pausas para refeições) e
manter as diretrizes de distância física/social?

Sim Não N/A

3. O pessoal tem acesso ao EPI apropriado, como máscaras faciais, onde
manter as diretrizes de distância social não é possível?

Sim Não N/A

4. O pessoal está usando EPI apropriado como máscaras faciais? Sim Não N/A

Higiene das mãos Conformidade

5. O pessoal está ciente das diretrizes de higiene das mãos?
Isto é, lavagem das mãos em entradas e saídas de áreas comuns como
cozinhas, refeitórios e banheiros, bem como antes da preparação de
comidas.

Sim Não N/A

6. O pessoal tem acesso à água e sabão e/ou desinfetante para mãos? Sim Não N/A

7. O pessoal está lavando suas mãos frequentemente durante as tarefas
diárias?
Isto é, lavagem por pelo menos 20 segundos.

Sim Não N/A

8. O pessoal está aplicando as práticas de higiene das mãos, como usar EPI
apropriado para reduzir contato com superfícies?

Sim Não N/A

SE VOCÊ RESPONDE 'NÃO' A UMA PERGUNTA E O CONTROLE CRÍTICO NÃO PODE SER
VERIFICADO, O TRABALHO DEVE PARAR.

Comentários de verificação: Se um controle crítico não puder ser verificado, indique a natureza da falha, incluindo as perguntas que
você respondeu não.
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Localização física: 

Local: 

Nome: 

Data: 

Tempo: 

Verificação do Supervisor

COVID-19 (Coronavirus)

Contenção e identificação rápida Conformidade

9. O pessoal sabe o que faze se eles não se sentirem bem? Sim Não N/A

Equipamento móvel e gerenciamento de veículos (outros dieferentes de ônibus) Conformidade

10. Há uma diretriz para garantir que o pessoal pode manter distância
física/social em equipamento móvel e veículos?

Sim Não N/A

11. O pessoal está seguindo as diretrizes para o distanciamento físico/social
de equipamentos móveis e veículos?
Isto é, uma pessoa para um veículo de cabine única de 2 lugares e para
veículos com mais de uma fila de assentos, deve haver apenas uma pessoa
por fila, com deslocamento escalonado com assento intercalado.

Sim Não N/A

Limpeza de equipamento móvel e veículos Conformidade

12. O pessoal está ciente das diretrizes de limpeza de equipamento móvel
e veículos?

Sim Não N/A

13. Os produtos de limpeza estão disponíveis e visíveis para o pessoal, que
é requerido para limpar o equipamento móvel e veículos?

Sim Não N/A

14. O pessoal está limpando o equipamento móvel antes e/ou depois de
usar?

Sim Não N/A

Gerenciamento de uso de áreas comuns dentro da área Conformidade

SE VOCÊ RESPONDE 'NÃO' A UMA PERGUNTA E O CONTROLE CRÍTICO NÃO PODE SER
VERIFICADO, O TRABALHO DEVE PARAR.

Comentários de verificação: Se um controle crítico não puder ser verificado, indique a natureza da falha, incluindo as perguntas que
você respondeu não.
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Localização física: 

Local: 

Nome: 
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Verificação do Supervisor

COVID-19 (Coronavirus)

Gerenciamento de uso de áreas comuns dentro da área Conformidade

15. Os produtos de limpeza estão disponíveis e visíveis para o pessoal em
áreas de uso comum, como cozinhas, refeitórios e banheiros?

Nota: Isso permitirá que o pessoal desinfete a preparação de alimentos e
as áreas de alimentação (por exemplo, mesas, balcões) antes do uso.

Sim Não N/A

16. O pessoal está limpando as mãos em entradas e saídas de áreas
comuns, como cozinhas, refeitórios e banheiros?
Isto é, lavagem das mãos regularmente e completamente e/ou esfregar o
desinfetante nas mãos por 20 e 30 segundos.

Sim Não N/A

17. A demarcação de distanciamento físico/social no local é mantida?
Isto é, assentos/mesas com etiquetas, 'onde ficar' fita no chão, sinalização.

Sim Não N/A

18. O pessoal está seguindo as diretrizes de distanciamento físico/social nas
áreas de uso comum?

Sim Não N/A

19. O pessoal está aderidno aos horários de abertura e fechamento? Sim Não N/A

20. Os membros da equipe estão cumprindo com as diretrizes de redução
da transmissão em refietórios e controles na cozinha? 
Isto é, talheres de uso único, ciclos de lava-louças para lavagem em panela
quente, itens de comida embalados individualmente etc.

Sim Não N/A

21. As áreas de preparação de comida e alimentação, isto é, mesas,
cadeiras e bancadas, estão sendo limpas antes de usar?

Sim Não N/A

22. Outras áreas de uso comum, como banheiros, estão sendo limpos
regularmente?

Sim Não N/A

Gerenciamento de cantinas e salas de jantar em vila Conformidade

SE VOCÊ RESPONDE 'NÃO' A UMA PERGUNTA E O CONTROLE CRÍTICO NÃO PODE SER
VERIFICADO, O TRABALHO DEVE PARAR.

Comentários de verificação: Se um controle crítico não puder ser verificado, indique a natureza da falha, incluindo as perguntas que
você respondeu não.
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Verificação do Supervisor

COVID-19 (Coronavirus)

Gerenciamento de cantinas e salas de jantar em vila Conformidade

23. Os produtos de limpeza estão disponíveis e visíveis para o pessoal? Sim Não N/A

24. "O pessoal está limpando as mãos de acordo com as diretrizes antes de
entrar em áreas de uso comum, como cantinas e salas de jantar em vilas?
Isto é, lavar as mãos regularmente e completamente e/ou esfregar o
desinfetante nas mãos por 20 a 30 segundos"

Sim Não N/A

25. "O pessoal está limitando o que eles tocam em áreas de uso comum,
como cantinas e salas de jantar em vilas?
Isto é, usando talheres de uso único e selecionando itens embalados
individualmente."

Sim Não N/A

26. O pessoal está seguindo as diretrizes de distanciamento físico/social no
uso de áreas comuns?

Sim Não N/A

27. "A demarcação de distanciamento físico/social está no local e mantida? 
Isto é, assentos / mesas com etiqueta, 'onde ficar' fita no chão,
sinalização."

Sim Não N/A

28. Os horários de abertura e fechamento estão claramente marcados nas
áreas comuns?

Sim Não N/A

29. O pessoal está aderindo ao horário de fechamento de área comum? Sim Não N/A

Gerencimaneto de viagem - Aeronave Conformidade

30. Os produtos de limpeza estão disponíveis e visíveis para o pessoal? Sim Não N/A

SE VOCÊ RESPONDE 'NÃO' A UMA PERGUNTA E O CONTROLE CRÍTICO NÃO PODE SER
VERIFICADO, O TRABALHO DEVE PARAR.

Comentários de verificação: Se um controle crítico não puder ser verificado, indique a natureza da falha, incluindo as perguntas que
você respondeu não.
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Verificação do Supervisor

COVID-19 (Coronavirus)

Gerencimaneto de viagem - Aeronave Conformidade

31. O pessoal está lavando suas mãos apropriadamente ao entrar e sair
das instalações do aeroporto?

Sim Não N/A

32. O pessoal está seguindo as diretrizes de distanciamento físico/social e
não se misturando?

Sim Não N/A

33. O pessoal está seguindo as instruções da equipe do aeroporto em
relação aos requerimentos da COVID-19?
Isto é, sentado apenas onde direcionado (por exemplo, assento
intercalado) e limitando o que eles tocam.

Sim Não N/A

Gerenciamento de viagem - Ônibus Conformidade

34. Os produtos de limpeza estão disponíveis e visíveis para o pessoal? Sim Não N/A

35. O pessoal está lavando suas mãos apropriadamente ao entrar e sair da
instalação do ônibus?

Sim Não N/A

36. O pessoal esá seguindo as diretrizes de distanciamento físico/social e
não se misturando?

Sim Não N/A

37. O pessoal está seguindo as instruções da equipe do ônibus?
Isto é, dar os nomes ao motorista do ônibus, sentado apenas onde
direcionado (por exemplo, assento intercalado) e limitando o que eles
tocam.

Sim Não N/A

Marinho Conformidade

38. Foi recebida a confirmação de nenhum (zero) casos COVID-19 positivos
a bordo do navio?

Sim Não N/A

SE VOCÊ RESPONDE 'NÃO' A UMA PERGUNTA E O CONTROLE CRÍTICO NÃO PODE SER
VERIFICADO, O TRABALHO DEVE PARAR.

Comentários de verificação: Se um controle crítico não puder ser verificado, indique a natureza da falha, incluindo as perguntas que
você respondeu não.
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COVID-19 (Coronavirus)

Marinho Conformidade

39. Toda a documentação de e para o navio está sendo gerenciada para
reduzir o contato com a tripulação. (ou seja, sendo concluído remotamente
ou eletronicamente)

Sim Não N/A

40. Todos os controles estão em vigor para separar o pessoal da tripulação
do navio?
ou seja, diretrizes exibidas, segregação e delineamento de trabalho.

Sim Não N/A

41. O pessoal que trabalha no navio segue as diretrizes de distanciamento
social / físico e não se mistura?
ou seja, durante o rascunho, a descarga, o carregamento, a caminhada
sempre onde indicado, minimizando o tempo no bloco de acomodação.

Sim Não N/A

42. A tripulação do navio segue as instruções relativas ao distanciamento
social / físico do pessoal durante o embarque / desembarque / trabalho no
navio?
ou seja, fique dentro do navio, exceto pelo calado, mudança de tripulação,
caimento.

Sim Não N/A

43. Todos os serviços prestados ao navio estão sendo gerenciados para
reduzir o contato com a tripulação?
por exemplo. entrega de mercadorias e recuperação de resíduos, entrega
de bunker, conhecimento de embarque.

Sim Não N/A

SE VOCÊ RESPONDE 'NÃO' A UMA PERGUNTA E O CONTROLE CRÍTICO NÃO PODE SER
VERIFICADO, O TRABALHO DEVE PARAR.

Comentários de verificação: Se um controle crítico não puder ser verificado, indique a natureza da falha, incluindo as perguntas que
você respondeu não.
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THE POWER TO BE
FATALITY FREE

http://www.forwoodsafety.com


