
1-800-9LABOUR: serviços de  
informações de segurança no local  
de trabalho e equipamentos técnicos

Ligue para 1-800-9LABOUR se vir uma situação perigosa ou tiver dúvidas sobre 
segurança no trabalho ou em um local público em relação a equipamentos 
técnicos. A linha está ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana.
1-800-9LABOUR é uma linha de informações para a qual você pode ligar para obter informações  
de segurança ou relatar uma preocupação de segurança que você observa no trabalho. Você 
também pode relatar preocupações de segurança que observa em um local público se elas estiverem 
relacionadas a equipamentos técnicos (como elevadores e monta-cargas, guindastes e equipamentos 
de armazenamento e distribuição de combustível).

Priorizaremos os atendimentos de acordo com a gravidade e urgência da situação. Chamadas  
que envolvam perigo iminente ou incidentes graves terão alta prioridade.

Se a sua chamada for sobre um local de trabalho, você deve seguir os protocolos internos de segurança 
do local de trabalho. Isso pode significar falar com o seu supervisor ou o comitê de segurança.

Quando telefonar
Você pode telefonar para solicitar serviços, pedir informações ou comunicar problemas de saúde  
e segurança no local de trabalho ou problemas no espaço público relacionados com equipamentos 
técnicos. Situações que justificam um telefonema:

• você ou um colega de trabalho corre o risco de se machucar no trabalho ou sofreu uma lesão
• você está relatando uma lesão causada por um componente de equipamento técnico em  

um espaço público (como um elevador, monta-cargas ou atração de parque de diversões)
• você tem dúvidas sobre um Comitê Conjunto de Saúde e Segurança Ocupacional ou precisa  

de ajuda para iniciar um
• você tem preocupações sobre a COVID-19 no local de trabalho
• você tem dúvidas sobre segurança ou treinamento no local de trabalho
• você tem dúvidas sobre licenças, certificados ou autorizações para equipamentos técnicos 

(incluindo elevadores, monta-cargas e atrações de parque de diversões, segurança de equipamentos 
de armazenamento e distribuição de combustível, caldeiras e vasos de pressão, centrais de energia 
e operadores de guindastes)

• você tem dúvidas sobre saúde e segurança ocupacional, segurança técnica ou as leis e os 
regulamentos relevantes

Todas as chamadas são confidenciais. 
Se você estiver relatando um incidente ou 
preocupação, é útil fornecer o máximo de 
informações possível, incluindo os 4 pontos 
de foco: quem esteve envolvido, o que 
aconteceu, quando aconteceu e onde?

Contato
Direção de segurança
Ligações gratuitas: 1-800-9LABOUR (1-800-952-2687)
24 horas por dia, 7 dias por semana
E-mail: SafetyBranch@novascotia.ca


