
Permissão para trabalhar com instalações elétricas energizadas

Informações do trabalho
Descreva o tipo de circuito ou de equipamento e o local do trabalho

Descreva o trabalho que será realizado

Justifique por que o circuito ou equipamento não pode ser desenergizado ou o trabalho ser adiado até o próximo desligamento programado da energia elétrica

Análise de risco
Identifique a voltagem à qual os funcionários serão expostos Determine a distância limite de aproximação

Determine a distância restrita de aproximação Estabeleça a distância limite do arco elétrico

Identifique a energia incidente ou o equipamento de proteção individual (EPI) contra arco elétrico

Informações de segurança
Descreva as práticas de segurança a serem seguidas e o equipamento de proteção individual (EPI) que deve ser usado (por exemplo, ferramentas isolantes utilizando 
vestuário aprovado de 230 g/m2)

Descreva os meios utilizados para limitar o acesso de pessoas não qualificadas à área de trabalho (por exemplo, uma barreira de segurança)

Liste os problemas ou riscos discutidos quando o trabalho foi apresentado

Você e seu gerente concordam que o trabalho descrito acima pode ser realizado em segurança?
□ Sim □ Não Se não, converse com sua gerência.

Assinaturas
Nome da pessoa que realizou o trabalho Assinatura da pessoa que realizou o trabalho Data

Nome do gerente (ou da pessoa que solicitou o trabalho a ser feito)

Assinatura do gerente (ou da pessoa que solicitou o trabalho a ser feito) Data
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