Super-Zero
& Segurita

ola pessoal!

vamos aprender a usar o
elevador corretamente?
Parece estar
lotado, pegamos
o próximo, Certo
filho?

Pai, eu já chamei o
elevador, não precisa
chamar outro!
É isso aí
papai!

Muito bem,
filhA!

Respeite a lotação máxima
dos elevadores.

Havendo dois ou mais elevadores,
chame somente um.
Venha filhA,
mas cuide com
o degrau.

Filho, se você
quiser manter a
porta da cabina
aberta, mexa a mão de
cima para baixo.

para manter a porta do elevador
aberta, não deixe a mão parada, faça um
movimento vertical com a mão.
Calma filho,
sempre devemos
esperar a porta
de dentro abrir
completamente.

Só abra a porta de fora
quando a porta de dentro estiver
totalmente aberta.

Tá bom
mamãe!

Olhe bem se o piso está alinhado
com o elevador.
Muito bem, meu
filho. Você está
aprendendo!
Viu papai,
já estamos
subindo!

Observe a sinalização
ao chamar o elevador.

vamos
colorir!

Aperte apenas um dos botões!
Apertar os dois não fará o elevador
chegar mais rápido!

Mesmo com ascensorista,
a chamada de pavimento seleciona
somente um elevador.

Agora vamos
parar de brincar
e ir para casa,
lá brincaremos
mais!

Assim
que o
Super Zero
ensinou,
né mãe?
Isso
mesmo
filha!

Tá bom
papai.

Crianças não devem viajar sozinhas
e não podem brincar no elevador.

Se for descer por último,
fique no fundo do elevador.

Emergência!
Viram
como é
fácil
seguir
essas
regras,
pessoal?

Calma pessoal,
estou aqui para
o resgate!

Em caso de emergência, acione
o botão de emergência e fique
tranquilo aguardando pelo resgate.

Contamos
com a ajuda
de todos
vocês para
manter os
elevadores
e as pessoas
seguros!

siga as regras e ensine
a todos seus amigos.

uso correto das
escadas rolantes

AO ENTRAR NA ESCADA ROLANTE,
POSICIONE-se AO CENTRO
DO DEGRAU, SEGURE FIRME
NOS CORRIMÃOS E PERMANEÇA
OLHANDO PARA FRENTE

não se debruce
sobre o corrimão

não transporte
carrinhos ou
similares

animais de
estimação devem
ser carregados

não apoie os pés
sobre o rodapé

Atenção ao utilizar a
escada rolante com roupas
longas, calçados de
borracha ou desamarrados

não SE SENTE NOS
DEGRAUS DA ESCADA

Crianças devem sempre
estar acompanhadas dos
pais ou responsáveis

não se apoie
sobre o corrimão

Utilize o elevador
ao carregar excesso
de sacolas ou carga

não corra ou Ande
no sentido contrário
ao fluxo da escada

não DESLIZE SOBRE
O CORRIMÃO

COMPLETE A IMAGEM
Complete as imagens abaixo colocando cada
pedaço do desenho em seu local correto.

1

a

b

Respeite a lotação máxima dos
elevadores.

2
a

b

Havendo dois ou mais elevadores,
chame somente um.

3

para manter a porta do elevador
aberta, não deixe a mão parada,
faça um movimento vertical com a mão.

RESP.: 1) B - A

b

2) A - B

3) B - A

a

Se for descer por último,
fique no fundo do elevador.

RESP.: 1) Sapato da menina 2) brinco da mãe 3 e 4) bolsa e estampa de flor da mulher próxima à porta do elevador
5 e 6) botão e visor no painel de operação 7) flor no cabelo da menina

JOGO DOS
VAMOS ENCONTRAR AS SETE DIFERENÇAS ENTRE AS DUAS CENAS?

erros
7
-

labirinto
a nossa amiguinha quer levar seu cachorrinho para passear.
ajude a menina a encontrar o elevador adequado.

SOCIAL

SERVIÇO
RESP.:

@seuelevador
seuelevador
/thyssenkruppelevadores
www.thyssenkruppelevadores.com.br/blog

Curta a nossa fan page e confira
fotos e dicas sobre o uso correto
dos equipamentos!
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