
 
 

 
 

 
  

   
 

 

 
  

  
 

 
 

  

 
   

  

   

 
   

 
  

 

 
   

 

 
  

 

 

 

	

	

Saúde e segurança
no trabalho 
A prevenção começa aqui 

A Lei da Saúde e Segurança
Ocupacional (Occupational Health and 
Safety Act) de Ontário assegura direitos 
aos trabalhadores. Essa lei define 
as obrigações dos empregadores, 
supervisores e trabalhadores, para que 
possam trabalhar juntos para tornar os 
locais de trabalho mais seguros. 

Melhore a saúde e a segurança 
no trabalho: 

•	 Obtenha informações sobre o seu 
representante no Comitê Misto de Saúde 
e Segurança. 

•	 Converse com seu empregador, supervisor, 
com os trabalhadores, o Comitê Misto de 
Saúde e Segurança ou com o representante 
de saúde e segurança sobre as suas 
preocupações relacionadas a saúde 
e segurança no trabalho. 

Ligue para o Ministério do Trabalho no 
tel. 1-877-202-0008 
Comunique a ocorrência de acidentes graves, óbitos 
e recusas no trabalho por motivo de segurança em 
qualquer horário. 
Informações sobre saúde e segurança no trabalho, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h00. 
Emergência? Em quaisquer circunstâncias, ligue  
imediatamente para 911.  

Saiba mais: 
ontario.ca/healthandsafetyatwork 
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Os trabalhadores têm direito a: 
•	 Ser informados sobre perigos no local de trabalho e o que fazer 

em relação a eles. 
•	 Participar da solução de problemas de saúde e segurança no local de trabalho. 
•	 Recusar trabalhos que considerem inseguros. 

Os trabalhadores têm obrigação de: 
•	 Seguir a lei, as políticas e os procedimentos de saúde e segurança no 

local de trabalho. 
•	 Usar os equipamentos de proteção exigidos pelo empregador. 
•	 Trabalhar e agir de modo a não ferir nem a si mesmos nem a outras pessoas. 
•	 Notificar seu supervisor sobre quaisquer perigos ou ferimentos. 

Os empregadores não podem punir os trabalhadores por cumprir a lei 
e levantar preocupações de saúde e segurança. 

Os empregadores têm obrigação de: 
•	 Assegurar que os trabalhadores sejam informados sobre quaisquer perigos 

e riscos, fornecendo informações, instruções e supervisão para garantir 
a segurança no trabalho. 
•	 Certificar-se de que os supervisores saibam o que é necessário para proteger 

a saúde e segurança dos trabalhadores no exercício de suas funções. 
•	 Criar políticas e procedimentos de saúde e segurança no local de trabalho. 
•	 Garantir que todos sigam a lei, as políticas e os procedimentos de saúde 

e segurança no local de trabalho. 
•	 Assegurar que os trabalhadores usem os equipamentos de proteção corretos. 
•	 Fazer tudo o que estiver razoavelmente a seu alcance nas circunstâncias para 

evitar que os trabalhadores sofram qualquer ferimento ou adquiram doenças 
ocupacionais. 

Os supervisores têm obrigação de: 
•	 Avisar os trabalhadores da existência de perigos e riscos no local de trabalho 

e responder a suas preocupações. 
•	 Mostrar aos trabalhadores como trabalhar em segurança e garantir que sigam a lei, 

as políticas e os procedimentos de saúde e segurança no local de trabalho. 
•	 Assegurar que os trabalhadores usem os equipamentos de proteção corretos. 
•	 Fazer tudo o que estiver razoavelmente a seu alcance nas circunstâncias para 

evitar que os trabalhadores sofram qualquer ferimento ou adquiram doenças 
ocupacionais. 
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http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/index.php



