Encuentra los fallos en la oficina
PORTAL DE CULTURA PREVENTIVA DE MUTUA BALEAR

Marca, en el dibujo inferior, los errores
del puesto de administrativo

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

SOLUCIÓN
A K No depositar objetos en zonas de paso.
B Evitar sobrecargar los enchufes.
C Evitar que los cables atraviesen zonas de paso.
D

I No dejar puertas y cajones abiertos.
E Evitar depositar los objetos pesados en los estantes
superiores.
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F No subirse en sillas para alcanzar objetos elevados.
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G La parte superior de la pantalla debe estar a la
altura de los ojos.

L
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H Orden limpieza y mantenimiento (papeles en la
papelera, no por el suelo).
J No trasportar objetos que no nos tapen la vista del
recorrido.
L Limpiar los derrames de líquido inmediatamente o
avisar para que lo limpien.

Entra en tresminutos.es y descubre más juegos para mejorar tu cultura preventiva
PLAN GENERAL
DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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Troba les errades a l’oficina
PORTAL DE CULTURA PREVENTIVA DE MUTUA BALEAR

Marca, en el dibuix inferior, les errades
que comet l’administratiu

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

SOLUCIÓ
A K No s'han de dipositar objectes en les zones de pas.
B No s'han de sobrecarregar els endolls.
C S'ha d'evitar que els cables travessin les zones de pas.
D

I Les portes i els calaixos no s'han de deixar oberts.
E S'ha d'evitar col·locar els objectes que pesen més
en els prestatges superiors.
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F No s'han d'utilitzar elements inestables (cadires,
tamborets, ets.), per accedir a llocs elevats.
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G La part superior de la pantalla ha d'estar a l'altura
dels ulls.

L
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H La zona de treball s'ha de mantenir neta i ordenada (s'han de tirar els papers a la paperera, no en
terra).
J No s'han de transportar objectes que ens tapin la
vista del recorregut.
L S'han de fer nets els vessaments de líquids immediatament o avisar perquè s'hi facin.

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