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

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

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

SOLUCIÓN
A Utilizar los epis adecuados.
B No sobrecargar los enchufes (deben utilizarse bases de enchufes estancas).
C Limpiar los derramen de líquidos inmediatamente o avisar para que los limpien.
D Evitar que los cables atraviesen zonas de paso.
E No trasportar objetos que no nos tapen la vista del recorrido.
F G H Los mangos de las sartenes deben estar
hacia dentro.
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I No llenar las ollas más de tres cuartas partes de su
capacidad.
J Depositar los cuchillos en estribos, imanes o
cajones.
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K Utiliza la ropa de abrigo para entrar en las cámaras.
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L Evitar depositar los objetos pesados en los estantes
superiores.
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M Los trozos de cristal se deben tirar en un contenedor especial.

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 la cuina
PORTAL DE CULTURA PREVENTIVA DE MUTUA BALEAR

Marca, en el dibuix inferior, les errades
que comet el cuiner

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

SOLUCIÓ
A Utilizar los epis adecuados.
B No s'han de sobrecarregar els endolls (s'han d'usar bases d'endolls estanques).
C S'han de fer nets els vessaments de líquids immediatament o avisar perquè s'hi facin.
D S'ha d'evitar que els cables travessin les zones de pas.
E No s'han de transportar objectes que ens tapin la vista del recorregut.
F G H Cal orientar els mànecs de les paelles cap a
l'interior dels fogons.
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I No s'han d'omplir les olles més de tres quartes
parts de la seva capacitat.
J Els ganivets s'han de deixar als suports per a
ganivets (de fusta o magnètics).
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K S'ha d'utilitzar roba d'abric per entrar a les cambres
fredes.

J

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

L

M Els trossos de vidre s'han de tirar en un contenidor
especial.

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