
IMPORTANTE SABER

Apenas pessoal 
autorizado na área.

Se uma empilhadeira se 
aproximar, pessoas devem 
se dirigir a um local seguro.

Proibido a movimentação de 
pedestres no local.

Use EPI’s.

picking
orientações de segurança para as atividades no picking

Separação Homem x Máquina:

A principal orientação de segurança no picking é: onde há 
máquinas, não pode ter pessoas trabalhando.
Essa regra deve ser sempre reforçada com as equipes e 
monitorada pela liderança.

Reabastecimento do Picking:

No momento de reabastecer a área de picking, todos os 
funcionários devem ser alertados para que se dirijam a 
um local seguro, longe dos veículos. A trava de acesso a 
área é retirada para a entrada da empilhadeira. Quando 
terminar a atividade, a trava é colocada novamente, 
assim, são minimizados os riscos de atropelamento.
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EPI’s:

Todos os envolvidos na atividade devem utilizar EPI’s: 
botas de proteção, colete de alta visibilidade, óculos de se-
gurança, cinta lombar e luvas. Caso a avaliação de riscos 
indique ameaça de queda de objetos, os colaboradores 
devem usar capacetes.

Correntes das TCs:

Ao colocar o pallet montado nas TCs é sempre importan-
te veri�car se a corrente ou a barra está fechada para 
acesso da empilhadeira. Caso a TC esteja aberta para 
empilhadeira, a corrente do lado do picking tem que estar 
fechada.

Plano de Tráfego:

Você deve seguir o plano de tráfego e a sinalização de�ni-
da para o deslocamento. O 5S também deve ser garantido 
para que o deslocamento seja feito com segurança. Espe-
lhos convexos devem ser usados em áreas com visão obs-
truída, onde há mais riscos de atropelamentos.
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Montagem de Pallets:

A montagem e �lmagem dos pallets com produtos devem 
ser feitas com a posição ergonômica correta. Antes de 
tentar levantar a carga, você deve garantir: Uma boa posi-
ção dos pés e um bom equilíbrio. Ao levantar, sempre veri�-
que o peso e equilíbrio da carga. Flexione os joelhos. Man-
tenha a carga perto do seu corpo. Levante usando a força 
de suas pernas.
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