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urina, sangue de roedores (ratos

Medidas Corretivas
Medidas Corretivas ?Durante o manuseio dos agentes químicos e biológicos deverão ser utilizados os

seguintes EPls: . .
l Calçado de segurança impermeável, com resistência química, com propriedades
antidenapantes; . . .. ,.
2.Luvas para proteção contra agente! químicos de PVC;
3.Luvas de láiex para trabalho com fluídos e vísceras;
4.Jaleca de algodão ou material sintético;
5.0culos de segurança com proteção lateral;
6.Respirador purificador de ar tipo peça semlfacial;
7.Filho químico classe l para vapores orgânicos e gases ácidos. .. ~
?Os EPls deverão obrigatoriamente ser limpos e mantidos em condições adequadas
de uso. Inspecionar periodicamente, realizar manutenções e/ou substituições de
equipamentosdaniHlcados; . ... . - ..:.,
Os servidores deverão ser treinados quanto à utilização, exigência e conservação dos

?ln'' lação e manutenção dos seguintes Equipamentos de Proteção Coletiva - EPCs:
l .Chuveiro de emergência;
2.Lava Olhos de emergência;
3.Capela Química.
?0 manus:lio dos agentes químicos deve ser feito em área ventilada ou com sistema
geraldeventilação/exaustãolocal;... . , - - '....d..
?Todo produto químico após sua utilização.deverá ser transportado e descartado em
confomidade com as recomendações do fabricante e na ausência desta, em
confomiidade com as normas ambientais da UFSC;
As medidas corretivas/ recomendações aqui apresentadas estão relacionadas aos
agentes insalubres/ periculosos de acordo com NRI 5 e NR16. Isto não significa que
não possa haver riscos de outra natureza. Caso soam identiHlcados outros riscos, a
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Existe expor!çãg g..jbtores de risco?
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supramencionado(s) antes da emissão de portaria de concessão dos adicionais.
A portaria de concessão deverá obedecer ao anexo l da Portaria Normativa N'
5 S7CK/2Q!} 91L.!!!g:j!!bili1141a:
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Observação
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