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A Seu Serviço

Cuidados necessários com o uso do celular
O celular já é parte de nossa
rotina e muitas vezes não
percebemos que nos colocamos
em situações de risco ao utilizá-lo.
Confira algumas importantes dicas
para sua segurança ao entrar e
sair do elevador:

Não interrompa o fechamento das portas
com as mãos. Se necessário, aperte a
botoeira de pavimento ou o botão de
reabrir porta, no interior da cabina.

Tome muito cuidado com objetos
pequenos e finos como guia de cachorro
ou bengalas. Eles podem não ser
detectados pelo sistema de segurança.

Antes de entrar no elevador, guarde o
celular no bolso e verifique se a cabina
está no local, nivelada com o andar e sem
degrau. Se a atenção estiver no aparelho,
essa importante e simples ação de
segurança pode ser prejudicada.

Evite o uso do celular quando for utilizar um
elevador, principalmente se estiver com uma
criança. Ela precisa de sua atenção no momento
de abertura e fechamento das portas.

Com a palavra, nosso especialista!
‘’O cuidado com o uso do celular no dia a dia não está restrito ao entrar ou sair de um
elevador. Evite seu uso em outras situações que precisam de atenção, como atravessar
uma rua ou usar uma escada, por exemplo. É um cuidado simples, mas que pode evitar
graves acidentes. Para nós, a sua segurança está sempre em primeiro lugar.”
Carlos Melo, Supervisor Geral de Segurança do Colaborador da Atlas Schindler.

11 de fevereiro – Dia do Zelador. Parabéns para esse profissional responsável pelo dia a dia do condomínio!
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Saiba mais sobre o
uso correto de seus
equipamentos através
do QR Code ao lado.

