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Plano de
Ação
2019
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes

PLANO DE AÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA) DO HU-UFGD – 2019

Item

1

2

3

O que será feito?
(What?)

Por que será feito?
(Why)

Criação do calendário
anual com as datas das Para atender Regimento
reuniões
mensais Interno e NR 05
ordinárias
Conscientizar
para
reduzir os acidentes de
trabalho e os agravos a
Campanha Abril Verde saúde do trabalhador,
2017
além de mobilizar os
colaboradores do HUUFGD/EBSERH
para
prevenção das doenças
decorrentes do trabalho

Como será feito?
(How)

Onde será feito?
(Where?)

Pela
CIPA
Gestão
2018/2019, conforme SOST/CIPA
sugerido pelo NCH

Quem fará?
(Who?)

Quando
feito?
(When?)

será Quanto será o
custo
(How much?)

Presidente
da
Outubro/2018
CIPA
Gestão
Finalizado.
2018/2019

Panfletagem no hall do
Membros da CIPA
ponto na entrada de No hall do ponto
em parceria com
colaboradores
e na entrada de
Abril
o SOST
cartazes da campanha
colaboradores

Sinalização do corredor
da
entrada
de
funcionários como se
fosse uma via de
Campanha
educativa trânsito, lembrando a No hall do ponto CIPA,
Maio Amarelo no HU- por um trânsito mais campanha
maio na entrada de DETRAN
UFGD/EBSERH
seguro
amarelo por um trânsito colaboradores
AGETRAN
mais seguro e entrega
de panfletos educativos
com orientações sobre
trânsito

SOST,
e Maio

Sem custos

A definir

A definir

4

5

6

7

Análise e discussão de
documentos da área de
Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho
(PPRA, PCMSO, Laudos
de
Insalubridade/Periculosi
dade, etc)

Para
melhoria
dos
processos de saúde
ocupacional e segurança
do trabalho do HUUFGD

Atender
a
Norma
Regulamentadora 05 e
estimular
a
Revisar, atualizar e
conscientização fazendo
divulgar os Mapas de
com que após o
Riscos
do
HUconhecimento dos riscos
UFGD/EBSERH
os funcionários passem
a serem mais zelosos
pela própria segurança
Atender
a
Norma
Regulamentadora 05,
SIPAT
semana que trata de
assuntos voltados a
prevenção de acidentes
Convocar eleições para
representantes
do
empregador
e
dos
Para atender legislação
empregados no prazo
vigente e a Norma
máximo de até 60 dias
Regulamentadora 05
antes do término do
mandato da Gestão
atual

Por meio de leitura e
debate
entre
os
Nas reuniões da
membros e/ou outros
CIPA e outros
comissão
que
se
façam
necessários

Fixação de Mapa de
Risco mostrando os
riscos presentes no Em todos setores
ambiente de trabalho e do
HU- CIPA e SOST
medidas de prevenção UFGD/EBSERH
ao risco em questão

“Realização de palestras
voltados para todos os
empregados
e Auditório
servidores do HU-UFGD”

Com a implantação da
Publicação
Comissão Eleitoral que
Boletim
ficará responsável pelo
Serviço
processo

CIPA e SOST

em
de CIPA

No decorrer das
reuniões
Sem custos
ordinárias

Julho a agosto

A definir

Provavelmente
em novembro A definir
de 2019

Fevereiro/2020

Sem custos

8

9

Capacitação
dos
membros da Comissão
para
atuação
no
mandato
Definir os membros,
bem como eleger o
Presidente,
Vicepresidente e Secretário
da comissão

Para atender legislação Através de treinamento
vigente e a Norma ministrado
pelos Auditório
Regulamentadora 05
profissionais da SOST

SOST

Março/2020

Sem custos

Para atender legislação Na
posse
vigente e a Norma componentes
Regulamentadora 05
comissão

SOST e CIPA

Abril/2020

Sem custos

dos
da Auditório

