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Operador de empilhadeira esmagado entre a cabine e o mastro

Incidente:
Em 2008, um operador de empilhadeira de 61 anos morreu ao empilhar pallets de caixas de papelão em um caminhão em Massachusetts. Ele havia transportado um pallet para a caçamba e, ao tentar colocá-lo no alto do pilha, a máquina travou. O operador saiu da cabine com a empilhadeira em funcionamento e a carga ainda elevada para avaliar o problema. Para poder enxergar melhor, escalou a parte externa da empilhadeira até o ponto entre a cabine e o mastro, mas bateu com o pé na alavanca de controle, que fez com que o mastro inclinasse para trás, esmagando-o contra a cabine.

Empilhadeiras, também conhecidas como carrinhos industriais motorizados, são usadas em diversos locais de trabalho, especialmente para o transporte de materiais.

Para reduzir o risco de acidentes graves e morte:
Nunca fique em pé ou ponha qualquer parte do corpo entre a cabine do operador e as escoras verticais do mastro enquanto a empilhadeira estiver em funcionamento.
	Siga os seguintes passos ao sair da empilhadeira:
	Baixe os garfos até o solo. 
	Coloque os comandos direcionais de curso em posição de ponto morto. 
	Desligue a empilhadeira.
	Puxe os freios da máquina.
	Bloqueie as rodas se estiver parado em terreno inclinado.


É preciso ter treinamento e licença para operar empilhadeiras.
A lei proibe menores de 18 anos de operar empilhadeiras.

Mais informações no verso.

Projeto de avaliação e controle de fatalidades de Massachusetts (FACE) 1-800-338-5223
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Informações para empregadores:

Para operar empilhadeiras, os funcionários precisam ser treinados e licenciados conforme exigido pela Agência de Saúde e Segurança Ocupacional (OSHA). Os funcionários que operam empilhadeiras em Massachusetts precisam obter uma licença de trabalho com guindaste concedida pelo Departamento de Segurança Pública (DPS) de Massachusetts. Para mais informações sobre a licença, acesse www.mass.gov/dps" www.mass.gov/dps.

É obrigação dos empregadores que têm funcionários operando empilhadeiras ou realizando trabalho ocasional com empilhadeiras alugadas:
Treinar e licenciar os funcionários quanto à operação correta de empilhadeiras e inclusive instrui-los sobre os perigos, como o risco de ser esmagado entre a cabine e o mastro da máquina. (Para obter informações completas sobre os requisitos de capacitação e licenciamento da OSHA para carrinhos industruais motorizados e as respectivas regulamentações (29 CFR 1910.178), acesse www.osha.gov" www.osha.gov.)
	Fazer avaliações periódicas do desempenho do operador de empilhadeira e oferecer cursos complementares de treinamento.
	Providenciar aos funcionários a licença do DPS para trabalho com guindaste.

Recursos de segurança de empilhadeiras:
Agência de Saúde e Segurança Ocupacional (OSHA)
Powered Industrial Trucks (Forklift) eTool [Carrinhos industriais motorizados (empilhadeiras) e ferramentas]
www.osha.gov/dcsp/products/etools/pit/" www.osha.gov/dcsp/products/etools/pit/ 

Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional (NIOSH)
Alerta do NIOSH: Preventing Injuries and Death of Workers Who Operate or Work Near Forklifts (Prevenção de acidentes e morte de operadores de empilhadeiras ou outros funcionários que trabalham na mesma área). Publicação no. 2001-109
www.cdc.gov/niosh/docs/2001-109/ 

Departamento de Saúde Pública de Massachusetts
Fatos do FACE de Massachusetts: Three Massachusetts Forklift Operators Killed [Três operadores de empilhadeiras morrem em Massachusetts]
www.mass.gov/Eeohhs2/docs/dph/occupational_saúde/empilhadeira_operators.pdf 

Selo de segurança para operadores jovens de empilhadeiras
www.youthrules.dol.gov/posters.htm#Sticker 

Fatos do FACE de Massachusetts: 16-year-old Massachusetts youth was Fatally Injured at Work While Operating a Forklift  [jovem de 16 anos sofreu acidente fatal ao operar empilhadeira]
http://www.mass.gov/Eeohhs2/docs/dph/occupational_saúde/empilhadeira.pdf 

Recursos de Saúde e Segurança e Massachusetts:
Divisão de Segurança Ocupacional de Massachusetts
Oferece serviços gratuitos de consulta aos empregadores para aperfeiçoar programas de saúde e segurança e treinamento de funcionários.
www.mass.gov/dos/consult 

Departamento de Acidentes Industriais de Massachusetts
Dispõe de subsídios para treinamento de saúde e segurança no trabalho para empregadores e trabalhadores de empresas beneficiadas pela Lei de Indenização de Trabalhadores de Massachusetts.
www.mass.gov/dia/Segurança" www.mass.gov/dia/Segurança 

O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (MDPH), em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional, está realizando um projeto conhecido como FACE (Avaliação e Controle de Fatalidades). Este projeto tem o propósito de prevenir fatalidades ocupacionais ao identificar e investigar incidentes e formular estratégias de prevenção e divulgá-las aos responsáveis por tomar medidas para evitar acidentes no local de trabalho.

Esse documento é de domínio público e pode ser copiado livremente. Está disponível no website do MDPH. Divulgue este documento. Se tiver observações ou dúvidas, ligue para o projeto FACE, no telefone 1-800-338-5223.

