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CIPA 2021
Pensando na promoção da saúde e bem-estar de seus
colaboradores, o Grupo São Cristóvão Saúde realizou, em
2021, a posse do novo grupo que compõe a CIPA - Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes. O objetivo desses
profissionais

é

implementar

atividades,

sugestões

e

recomendações, visando melhorar as condições de riscos,
prevenindo, assim, acidentes e possíveis doenças decorrentes
no ambiente de trabalho.

Atualmente, a Instituição possui sete CIPAs, contemplando: Hospital, Mantenedora,
Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), Unidades III e IV do Centro Ambulatorial,
Unidade II do Centro Ambulatorial, Unidade V do Centro Ambulatorial e Unidade VII do
Centro Ambulatorial Américo Ventura.

De acordo com o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira
Ventura, a expectativa para a CIPA deste ano é dar continuidade nas ações de melhorias,
fortalecer o olhar vigilante, buscar sugestões e alternativas para manter o ambiente de
trabalho cada dia mais seguro e multiplicar orientações de prevenção.

Desde o início da pandemia, em 2020, a Comissão de cipeiros tem atuado através de
reuniões estratégicas para garantir a segurança de todos. Dessa forma, acompanhou as
diversas ações propostas pelos colaboradores que integram a gestão, incluindo: troca de
tapetes para evitar risco de queda; instalação de espelhos convexos em locais estratégicos
evitando acidentes por impacto; poda de árvores que ofereciam risco de choque elétrico;

troca de fitas antiderrapante na rampa de acesso ao Hospital; troca de placa de piso
metálica; entrega de máscara PFF2; triagem protocolo COVID-19 e diálogos de segurança
junto aos colaboradores. “A CIPA é uma Comissão de extrema importância dentro da
nossa Instituição, pois zela pelo cuidado, saúde e segurança de todos, além de fortalecer
o olhar prevencionista e orientar nossos colaboradores da importância de executar suas
tarefas com segurança”, reforça Ventura.

Desejamos à nova Gestão (2021/2022) sucesso nos desafios e que juntos possamos
manter nosso ambiente cada vez mais seguro e saudável!

