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NORMAS

Respecta a sinalización

Respeta la señalización
Respecta semnalizarea
Respeite a sinalização

Emprega os equipos de 
protección individual

Utiliza los equipos de protección individual
Folositi echipament individual de protectie
Use o equipamento de proteção individual

Mantén ordenado e limpo 
o teu posto de traballo

Utiliza a maquinaria segundo 
o libro de instrucións

A seguridade dos teus 
compañeiros tamén depende de ti

Emprega a maquinaria só
se es persoal autorizado

Non retires ningún elemento  
de protección

Sé prudente ao manexar 
vehículos

Emprega o tempo necesario 
para cada actividade

Se detectas algunha incidencia, 
avisa ao teu superior

básicas de

en obra
seguridade

Mantén ordenado y limpio tu puesto de trabajo
Mentineti locul de munca ordonat si curat

Tenha seu local de trabalho limpo e arrumado

Utiliza la maquinaria según 
el libro de instrucciones

Folositi utilajul conform cartii de instructiuni
Utilize a maquinaria segundo 

o livro de instruções

Sé prudente al manejar vehículos
Fii prudent atunci cand conduci vehicule

Seja prudente ao dirigir veículos

Emplea el tiempo necesario para cada actividad
Folositi timpul necesar pentru 

fiecare activitate
Use o tempo que for necessário 

para cada atividade

Si detectas alguna incidencia, avisa a tu superior
Daca detectati vreun incident, 

anunta superiorul
Se detectar alguma incidência, 

avise o seu superior

La seguridad de tus compañeros/as 
también depende de ti

Siguranta partenerilor tai depinde de tine
A segurança de seus parceiros 

depende de você

Usa la maquinaria sólo si eres personal autorizado
Folositi utilajul numai daca sunteti autorizat
Use as máquinas apenas estiver autorizado

No retires ningún elemento de protección
Nu indepartati niciun element de protectie
Não retire nenhum elemento de proteção

 اح��م العالمات والالفتات. -.1

 حافظ ع�� نظافة وترت�ب م�ان عملك. -.2

استعمل اآلالت حسب املنصوص عليھ �� كتاب  -.3
 التعليمات.

عند استعمال املركبات  اوحصيف اكن حكيم -.4
 والشاحنات.

 استعمل معدات ا��ماية ال��صية. -.5

للقيام ب�ل الالزم وا��تاج إليھ  استعمل الوقت -.6
 عمل.

 إذا الحظت أي حادث أو واقعة نّبھ مشرفك. -.7

 أنت مسؤول عن سالمة زمالئك. -.8

 استعمل اآلالت فقط أن �ان لديك إذن. -.9

 ال تقوم بإزالة أي عنصر من عناصر ا��ماية. -.10
 

 احترم العالمات والالفتات. 
 حافظ على نظافة وترتیب مكان عملك. 
 استعمل اآلالت حسب المنصوص علیھ في كتاب التعلیمات. 
 عند استعمال المركبات والشاحنات. اوحصیف اكن حكیم 
 استعمل معدات الحمایة الشخصیة. 
 عمل.للقیام بكل الالزم والمحتاج إلیھ  استعمل الوقت 
 إذا الحظت أي حادث أو واقعة نبّھ مشرفك. 
 أنت مسؤول عن سالمة زمالئك. 
 استعمل اآلالت فقط أن كان لدیك إذن. 
 ال تقوم بإزالة أي عنصر من عناصر الحمایة. 
 

استعمل معدات الحمایة الشخصیة.
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