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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA NA QUALITY FIX DO BRASIL 
 
Objetivo: Formalização do posicionamento da QUALITY FIX DO BRASIL e de sua responsabilidade 
juntamente com seus funcionários e fornecedores de estar em conformidade com os requisitos 
legais, os requisitos do setor e os padrões internacionais. 
 
Ergonomia: Eliminar gradativamente o trabalho árduo e excessivamente repetitivo, que são 
prejudiciais à saúde, através de rotação de funções, inclusão de pausas, mecanização e da melhoria 
das condições ergonômicas do trabalho. A QUALITY FIX mantém um Responsável Ergonômico como 
Auxiliar do RH e seu papel é apoiar os processos ergonômicos e impulsionar evolução nesta área na 
QUALITY FIX como um todo. 
 
Preparação para emergências: Ter uma rápida e planejada reação em caso de emergência 
minimiza danos ao meio ambiente e pode salvar a vida dos colaboradores, por isso dispomos de 
colaboradores treinados nesse tipo de situação e preparados para seguir os procedimentos de 
emergência (CIPA e Brigada de Incêndios). 
 
Gerenciamento de Incidentes e acidentes: A empresa possui um indicador específico de 
absenteísmo e um controle de atestados médicos por CID, com a finalidade de controlar e prevenir 
riscos ocupacionais. No treinamento da CIPA também é abordado este tema como forma de 
mantermos uma equipe treinada e capacitada para prevenção de incidentes e acidentes, mesmo o 
nosso tipo de operação tendo um baixíssimo índice de acidentes.  

Do Uso de Equipamentos de Proteção Pessoal: prioriza a segurança no ambiente de trabalho. Por 
isso, fornecemos todos os EPI’s necessários na operação (com registro formal de Ficha de entrega 
de EPI por colaborador). São realizadas avaliações por função para elaboração de um procedimento 
onde contempla a descrição das atividades, riscos associados as atividades, especificando assim os 
EPIs necessários e procedimentos em caso de acidentes (PCMSO avaliado anualmente).  

Segurança de Máquinas: O colaborador deverá seguir a orientação e treinamento sobre como 
manusear as máquinas e equipamentos corretamente. Mantemos nossos equipamentos com as 
manutenções conforme indicações de seus Fabricantes aumentando a segurança das máquinas e 
todos os treinamentos e orientações visam garantir a saúde e segurança dos nossos funcionários 
evitando possíveis afastamentos. 

Manuseio de produtos químicos: Muitos acidentes ocorrem devido ao uso incorreto dos produtos. 
Para se proteger é imprescindível ficar alerta a todos os procedimentos de segurança e manuseá-
los de forma correta por isso definimos os cuidados necessários: 

- Ler atentamente as instruções de uso no rotulo de produto. 
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- Não reutilizar embalagens que armazenaram produtos químicos. 
- Jamais guardar os produtos líquidos em cima dos sólidos. 
- Armazenar os produtos em recipientes bem fechados e em local fresco e seco, sempre de acordo 
com as instruções dos fabricantes, respeitando o limite de empilhamento. 
- Para ter acesso aos produtos e necessário ter recebido orientações sobre eles. 
- Se houver vazamento de produto, sinalizar o local e limpar imediatamente. 
- Orientação para o descarte correto.  
- Fechar bem as embalagens após o uso. 

Proteção contra incêndio: Sabendo dos riscos inerentes ao processo, temos o Atestado de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros “aprovado”, garantindo que os pontos e locais onde se caracteriza a real 
necessidade, que exista um sistema de sinalizações tanto de solo quanto sinalizações de paredes 
como sinalização de rota de fuga e localização dos extintores. Contamos com colaboradores 
treinados (brigada de incêndios) para auxiliar em caso de emergência aumentando assim a 
proteção e combate a incêndio. 

Agradecemos por compartilhar nosso compromisso com a Integridade física e mental dos nossos 
funcionários. 
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