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HIGIENE e SEGURANÇA no TRABALHO – HST 

 

As tarefas só devem ser executadas quando estão asseguradas as condições de HIGIENE e 
SEGURANÇA para todos os que as vão desempenhar, de forma individual ou de forma coletiva. 

A HIGIENE e SEGURANÇA no TRABALHO – HST pretende, acima de tudo, a prevenção do 
acidente e da doença profissional. 

 

 

 

A boa prática recomenda o uso de vestuário 

próprio, a utilização de luvas, a colocação de 

máscaras e de óculos/viseiras, dependendo dos 

materiais e tarefas executadas pelas pessoas. 

Na figura ao lado, é possível visualizar algumas 

das proteções existentes e que devem ser usadas 

por todas as pessoas/trabalhadores, quando 

estão a desempenhar tarefas consideradas 

perigosas. 

 

 

 

*** 

 

 

A sinalética é também muito importante, pois 

através dela é possível perceber quais as 

recomendações de HST (Higiene e Segurança no 

Trabalho) que devem ser cumpridas para 

permanecer no local. 

É obrigatório estar na entrada de obra ou 

estaleiro de obra uma placa onde constem as 

obrigações de quem pretenda aceder ao espaço. 

Na figura ao lado é possível visualizar alguns 

desses sinais. 
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A segurança e a higiene devem ser a primeira preocupação nas atividades do teu dia-a-dia nas 
aulas de Educação Tecnológica e Educação Visual (e em geral). Deves conhecer e implementar 
um conjunto de procedimentos para reduzir ou eliminar os riscos de acidente. 

Antes de começar a realizar qualquer tarefa, deves responder a três questões… 

 

PERGUNTAS DE SEGURANÇA 

O QUÊ? 
 

Qual a tarefa que vou fazer 

ONDE? 
 

Qual é o local onde vou 
fazer 

COMO? 
 

Quais as técnicas que vou 
utilizar 

 

*** 

 

Num cenário de Pandemia como o que se está a viver atualmente em todo o mundo, há que 
incentivar boas práticas de higienização, limpeza e proteção individual e coletiva. As 
recomendações abaixo fazem parte das indicações da Direção Geral de Saúde (DGS): 

 

Faz os cinco 
Ajuda a parar o coronavírus (COVID-19) 

 
1. MÃOS – Lava com frequência 
2. COTOVELO – Usa para tossir 
3. CARA – Não toques 
4. ESPAÇO – Mantém distância segura 
5. CASA – Fica se possível 

 

Para além destas recomendações, é necessário utilizar máscara. Existem situações em que a 
viseira também pode ser usada, mas a proteção por ela dada ao utilizador não é tão eficaz. A 
utilização de luvas deve ser seguida quando houver manuseamento ou toque em superfícies 
fora do ambiente seguro da habitação própria. As luvas não devem ser reutilizadas, mas sim 
depositadas no lixo comum e fechado o saco. A desinfeção com álcool gel também deve ser uma 
prática corrente. 
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Mais alguma sinalética… 
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