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Introdução
Esta norma define os requisitos mínimos para o trabalho solitário.
Trabalho solitário significa, por exemplo, trabalho; isolado em um local
de trabalho distante, em um local remoto e solitário em um local de
trabalho que está normalmente ocupado. Trabalho solitário exclui
trabalho em casa.
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Requisitos
Os requisitos a seguir serão aplicados:
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nenhuma pessoa deverá trabalhar sozinha sem um
“procedimento de trabalhador solitário” estabelecido em
que todos os aspectos do material estão conforme com o
que está descrito abaixo;



uma procedimento de escalada será estabelecido para
iniciar uma resposta de emergência para atender o
trabalhador solitário;



os trabalhadores solitários receberão treinamento sobre
esta norma para entenderem totalmente os riscos e as
precauções necessárias; e



O trabalho solitário é estritamente proibido quando do
trabalho em instalações com energia ativa, em alturas (por
exemplo, acima dos dois metros), em espaço confinados
e quando do trabalho em áreas com nenhuma cobertura
de telefone celular.
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Procedimento de Trabalhador
Solitário
Para todos os trabalhos solitários, um processo deve estar ativo com o qual
uma pessoa de contato ou um sistema automatizado para o controle do
trabalhador solitário é informado do seguinte:



localizações dos trabalhadores solitários;



tempos de relatório ou tempo estimado de chegada e
partida de um local remoto (a frequência do relatório deve
ser determinada na base de risco e alterações do local);



detalhes do contato; e



detalhes da viagem/veículo (particularmente importante na
eventualidade de requerer assistência de emergência).

Uma instrução de emergência deve estar ativa para mitigar
riscos relevantes relacionados ao trabalho solitário.
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Equipamento de Proteção Pessoal
O PPE a seguir será emitido distribuído para todos os Trabalhadores
Solitários quando trabalharem em localizações fora das instalações sem
nenhum telefone de linha fixa:
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telefone celular.



carregador de telefone celular (carro, solar, etc)

Aptidão Médica e Resposta
Quando a legislação local permitir, os funcionários precisam divulgar
todas as condições médicas que podem afetar a capacidade para
trabalharem como trabalhadores solitários.

LME-12:001906 Upt Rev A

2012-12-14

 Ericsson AB 2012

4 (5)

Lone Working

6

Avaliação do Risco e Planejamento
Antes de permitir o trabalho solitário, o gerente responsável deverá
certificar-se de que é efetuada uma avaliação do risco local ou
determinar se é apropriado.
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Monitoramento e Revisão
A adesão a esta norma deve ser monitorada revisando e mantendo
registros relevantes de:
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estatísticas de incidentes;



registros médicos;



inspeções de PPE; e



registros de treinamento.
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