Descubre las diferencias en la cocina
PORTAL DE CULTURA PREVENTIVA DE MUTUA BALEAR

Marca, en el dibujo inferior, las diferencias
del puesto de cocinero

Para aprender no mires la respuesta: cuando imprimas dobla en la línea de puntos.

SOLUCIÓN

A

A Los objetos pesados deben ir en los estantes
inferiores.
B Las ollas no deben llenarse más de 3/4 partes.

G

B
C

C Los cuchillos que no se usen deben estar en estribos, imanes y cajones.
D Los mangos deben estar por dentro de la encimera
para evitar accidentes, quemaduras, derrames, etc.
E Hay que limpiar los derrames de forma inmediata.

D

F No cruzar cables en las zonas de paso.

E

F

G No transportar objetos que tapen la visión.

Entra en tresminutos.es y descubre más juegos para mejorar tu cultura preventiva
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Troba les diferències a la cuina
PORTAL DE CULTURA PREVENTIVA DE MUTUA BALEAR

Marca, en el dibuix inferior, les
diferències del cuiner

Per aprendre, no miris la resposta. Quan hagis imprès la fitxa, doblega-la per la línia de punts.

SOLUCIÓ

A

A S'ha d'evitar col·locar els objectes que pesen més en els
prestatges superiors.

G

B
C

B No s'han d'omplir les olles més de tres quartes parts de
la seva capacitat.
C Els ganivets s'han de deixar als suports per a ganivets (de
fusta o magnètics).
D Cal orientar els mànecs de les paelles cap a l'interior dels
fogons.

D

E S'han de fer nets els vessaments de líquids immediatament o avisar perquè s'hi facin.

E

F

F S'ha d'evitar que els cables travessin les zones de pas.
G No s'han de transportar objectes que ens tapin la vista
del recorregut.

Entra a tresminutos.es i descobreix més jocs per millorar la teva cultura preventiva
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