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Está a correr demasiados riscos
durante uma paragem?
n

P
roteja a sua fábrica e os seus
funcionários

n

eduza os custos causados por
R
acidentes e multas

n

Faça uma gestão dos seus

equipamentos com maior eficiência

n

Reduza a duração das paragens

utilizando o diagnóstico e a
pré-encomenda de peças

Minimize os riscos para os seus bens
durante da paragem
As paragens são arriscados. Na verdade, um período
da paragem, com o subsequente período de arranque,
pode ser um dos momentos mais perigosos para as
operações da fábrica. Quando a sua propriedade e os
seus funcionários correm maior risco, não deveria ter nas
instalações técnicos com qualificações superiores aos
seus padrões de segurança pessoal e ambiental? É isso
que obtém ao contactar os Serviços Fisher da Emerson.
Levamos a segurança muito a sério.

Quando nos contacta para obter assistência,
os nossos associados do serviço de atendimento
ao cliente realizam um "Resumo de assistência
no terreno" consigo ou com um dos seus
funcionários, permitindo-nos avaliar os riscos
relativos ao ambiente, segurança e saúde antes
de enviar um técnico.
Os nossos técnicos chegam ao local
atempadamente, equipados com as ferramentas
adequadas, dispondo de qualificações superiores
ao exigido pelos padrões de segurança locais e
com os conhecimentos necessários para realizar
o trabalho em segurança. Do mesmo modo, os
técnicos verificam todos os seus instrumentos
e válvulas para detectar os elementos que
apresentem um desempenho insuficiente.
Para além de fornecerem os serviços necessários
para superar paragens, os nossos técnicos
podem ajudá-lo a construir um histórico de
manutenção para todos os instrumentos
e válvulas, especialmente válvulas criticas,
ajudando a reduzir os riscos no futuro. Podem
ainda partilhar dados relativos a válvulas com o
seu gestor ambiental após cada visita.
O nosso compromisso para com a segurança
não se limita aos nossos técnicos, manifestandose substancialmente na nossa estrutura de
gestão. Os nossos gestores também têm de
concluir formações de segurança e assumir
responsabilidade pelo desempenho das
instalações em termos de segurança. Ao
trabalhar e comunicar directamente com os seus
responsáveis pela segurança nas instalações e
funcionários no terreno, verificará em primeira
mão o motivo pelo qual o registo de segurança
dos Serviços Fisher apresenta uma classe
mundial.

Todos os técnicos de Serviços Fisher recebem formação
relativamente a mais de 60 procedimentos de ambiente,
segurança e saúde (ESH), incluindo:
n Q
uebra do curso de pressão
n P
rocedimentos de bloqueio/desenergização e atenção em
espaços confinados
n S
egurança das instalações do cliente, incluindo utilização
a 100% de uma lista de verificação diária
n P
rotecção respiratória e auditiva, bem como comunicação
de perigos
n E
quipamento de protecção pessoal (EPP), ergonomia,
protecção das mãos, segurança na condução e formação
relativa a empilhadores
Para além disso, os associados dos Serviços Fisher:
n T
êm acesso a uma base de dados de processamento dos
Serviços Fisher com mais de 100 000 produtos químicos
e respectivos requisitos de manuseamento
n R
ecebem formação relativa a questões de segurança e
ambiente no âmbito dos procedimentos de gestão de
cortes de energia eléctrica, incluindo a personalização
de relatórios com etiquetas VOC, notas de fugas, mudanças
de empanques, etc.
n P
restam assistência aos clientes que têm de corresponder
aos requisitos da norma ISO 14000
A Emerson Process Management é há muito tempo líder no
estabelecimento de melhores práticas na área do ambiente,
segurança e saúde. Pode comprovar o nosso compromisso através
dos técnicos enviados às suas instalações, uma vez que são
pontuais, estão devidamente preparados e colocam sempre
a segurança em primeiro lugar. Sempre.

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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O conteúdo desta publicação é apresentado apenas para fins informativos, e embora tenham
sido feitos todos os esforços para garantir a precisão destes documentos, os mesmos não são
garantias, expressas ou implícitas, em relação a produtos ou serviços descritos aqui nem à sua
utilização ou aplicação. Todas as vendas estão de acordo com os nossos termos e condições, os
quais são disponibilizados a pedido. Reservamos o direito de modificar ou melhorar os designs ou
especificações de tais produtos a qualquer altura sem aviso. Nem a Emerson, a Emerson Process
Management, nem nenhuma outra entidade afiliada assumem responsabilidade pela selecção,
utilização ou manutenção de qualquer produto. A responsabilidade pela devida selecção, utilização
e manutenção de qualquer produto é unicamente do comprador e utilizador final.

