Ficha Semestral de Avaliação de Risco
Semester Risk Assessment Form
Realizado por: Performed by:

Laboratório Laboratory

Geral General
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Sy

Nn

N/A

Sy

Nn

N/A

Pasta de segurança com MSDS actualizada e acessível
Accessible safety dossier with up-to-date MSDS sheets
Conhecimento dos MSDS dos produtos que utiliza
Knowledge of the MSDS of the chemicals in use
Registo de segurança de equipamento ou experiência sem acompanhamento
Safety notice of unaccompanied equipment or experience
Uso de bata no laboratório
Use of safety coat in the laboratory
Uso de óculos de segurança no laboratório
Use of safety glasses in the laboratory
Uso de luvas apropriadas no laboratório
Use of appropriate safety gloves in the laboratory
Bancadas limpas e desobstruídas
Laboratory benches clean and organized
Lavatórios limpos e desobstruídos
Laboratory sinks clean and organized
Material de vidro limpo e arrumado
Glassware clean and organized
Nichos limpos e desobstruídos
Fume cupboards clean and organized
Fichas eléctricas, fios eléctricos, extensões e fichas triplas em boas condições
Electrical plugs, cables, extensions and multiple plugs in good conditions
Mangueiras permanentes em bom estado e com abraçadeiras de segurança
Permanent water pipes in good conditions and with safety clamps
Extintores vistoriados e acessíveis
Fire extinguishers up-to-date and accessible
Mantas anti-fogo acessíveis
Accessible fire blankets
Baldes de areia acessíveis
Accessible sand buckets

Manuseamento e Armazenamento Químico
Chemicals handling and storage

16.
17.

Inventário de produtos químicos disponível e actualizado
Chemical inventory accessible and up-to-date
Produtos químicos armazenados de acordo com as regras
Chemicals stored following the rules

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Frigorífico arrumado e produtos etiquetados
Fridge organized and compounds properly labeled
Produtos químicos nas bancadas mantidos no mínimo possível
Minimum amount of chemicals on top of the benches
Etiquetagem apropriada em frascos/porta-amostras
Proper labeling on flasks and sample vials
Produtos químicos especialmente perigosos armazenados em local reservado
Highly dangerous chemicals stored in a reserved location
Produtos químicos carcinogénicos armazenados em local reservado
Carcinogenic chemicals stored in a reserved location
Requisições para uso de substâncias carcinogénicas, embriotóxicas e
especialmente tóxicas
Requisitions for the use of carcinogenic, embryotoxic and specially toxic
compounds
Cilindros de gás comprimido fixos
Fixed gas bottles
Produtos inflamáveis afastados de fontes de calor, ignição e chama
Flammable compounds away from heat, ignition or flame sources

Eliminação de Produtos Químicos
Elimination of Chemical Compounds

26.
27.
28.

Sy

Nn

Produtos eliminados de acordo com as regras
Compounds eliminated following the current rules
Contentores de resíduos estanques
Sealed residue containers
Contentores de resíduos etiquetados
Labeled residue containers

O Coordenador de Segurança do Grupo
Group Safety Coordinator

Data Date

N/A

