LOGOTIPO

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - LISTA PRESENÇA

Estou ciente que devo interromper minhas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que
constatar evidências de riscos graves e iminentes para imediatamente o fato ao meu superior
hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis.
Estou ciente ainda das informações e determinações contidas nesta ordem de serviço e da
obrigatoriedade em atendê-las.

NOME DO COLABORADOR

INTEGRADO NA APR EM:

ITENS PARA SEREM AVALIADOS ANTES DO
INÍCIO DA ATIVIDADE
Assinalar como "C" para item Conforme
Assinalar "NC" para item Não Conforme
Assinalar "NA" quando Não for Aplicável
Obs.: Caso encontre algum item NC não poderá ser iniciado a atividade,
devendo ser corrigido de imediato.

ASSINATURA DO
COLABORADOR

1

Todos estão cientes do que será feito?

2

Todos sabem como fazer?

3

A APR foi elaborada corretamente?

4

Todos estão utilizando EPI's?

5

Todos as ferramentas foram inspecionadas antes de iniciar
os trabalhos?

6

Foi realizado bloqueio de energia?

7

O local de trabalho está seguro?

8

Há risco de cortes?

9

Há risco de projeção partículas?

1ª
Aprovação

2ª
Aprovação

3ª
Aprovação

10 A tarefa proporciona risco há outras pessoas?
11 Há risco de prensamento?
12 Há risco de queimadura?
13 Há risco de queda de altura?
14 Há produtos químicos envolvidos na tarefa?
15 Há risco de incêndio e explosão?
16 Há rede está pressurizada?
17 Há risco de exposição a radições?
18 Há risco de choque elétrico?
19 Há risco no trajeto ao trabalho?
20 O local de trabalho é escorregadio?
21

Os colaboradores estão mobilizados no Identifique com as
devidas capacitações na qual irão executar?

22 Haverá transporte manual de peso acima de 20 Kg?
23 Há risco de soterramento no local?
24

O isolamento de área está conforme padrão com tela de
cerquite)?

25 Os colaboradores conhecem o ramal de emergência?
26 Os produtos químimicos estão aprovados para o uso?
27 Nas ferragens possuem proteção em suas pontas?
28

O guarda corpo instalado no local garante a segurança das
pessoas?

29

No cabo vida instalado foi feito cálculo estrutural para
utilização?

30

O resíduo gerado está sendo acondionado em local
adequado?

31 Há atividade com trabalho sobreposto?
32
33
34
35

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

2ª Aprovação - Assinatura do
Coordenador de Contrato

DATA

-X-

-X-

3ª Aprovação - Assinatura do
Coordenador de Contrato

DATA

REVALIDAÇÃO DA APR
A

15º DIA

B

30º DIA

C

-X-

TAREFA CLASSE A:
Possui risco de causar fatalidade ou incapacidade permanente
nas pessoas e/ou perdas graves no processo, propriedade e/ou
modificações severas ao meio ambiente.

TAREFA CLASSE B:
Possui risco de causar perda permanente e/ou perdas sérias no
processo, propriedade e/ou modificações relevantes ao meio
ambiente.

-X-

TAREFA CLASSE C:
Possui risco de causar incapacidade temporária nas pessoas e/ou
perdas leves no processo, propriedade e/ou danos irrelevantes ao
meio ambiente.

Revisão APR no 15º dia de trabalho consecutivo

Revisão de APR no 30º dia de trabalho consecutivo

Sem necessidade de revalidação

