
 
 
 
 
 

 

Tópicos que serão verificados na vistoria do dia 20/03/20 

- Documentação (dos fornecedores /gerenciamento de riscos/ PCSMO /PPRA/PGRSS/). 

-Ambiente: 

1- Organização, limpeza e sinalização dos setores. 

2- Recarga dos extintores. 

3- Manutenção do ar condicionado e câmara fria. 

4- Sala de descontaminação (verificar se os equipamentos têm ficha de entrada, se tem EPI adequado 

disponível para uso na sala. 

5- Sala de resíduos (verificar se o descarte está sendo feito de forma adequada e sinalização do local). 

6- Assistência técnica (será verificado sinalização, lixo biológico, sinalização, se possuem frasco de álcool 

70% nas bancadas, descarte de material perfuro cortante, não pode conter garrafa de água e nenhum 

alimento no setor). 

7- Será verificado ASO da Fabiola e treinamento para exercício da função. 

8- Será verificado se todas as tomadas estão identificadas com a voltagem correta de uso. 

- EPI: (Óculos / luvas/máscaras /EPI para câmara fria /jaleco Tyvek / jalecos descartáveis (será verificado 

o CA dos EPIs e se todos possuem óculos).  

1- Verificação da entrega de EPIS periodicamente. 

- Treinamentos: será verificado se foi ministrado treinamento de PPRA e uso do EPI 

- Saúde do trabalhador: Será verificado se todos tomaram as vacinas necessárias para exercício de sua 

função (assessores científicos, técnicos e Leticia por ficar dentro da área técnica). 

- Armazenamento dos produtos: (forma na qual os produtos são armazenados/sinalização/controle de 

temperatura e umidade/produtos em quarentena). Lembrando que não pode ter nada armazenado direto 

no chão, não pode ter caixas encostadas na parede. 

- Produtos não conformes: (identificação do produto e local onde são armazenados/ descarte de produtos 

vencidos). 

- Risco Químico e Biológico: (descarte correta dos resíduos dos equipamentos/segregação de produtos 

com risco biológico). 

 - Rastreabilidade do produto: (lote /nº de série )  

- Produtos descontaminados: (Certificado de descontaminação/produtos utilizados na 

descontaminação/identificação do material descontaminado na embalagem do produto. 



 
 
 
 
 

 

- Documentação de funcionários: Será verificado se todos os funcionários possuem ficha O.S de 

Segurança preenchido com descrição de suas atividades e riscos pertinentes a ela e exames periódicos 

em dia. 

 


