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Lista de verificação do Estatuto de Saneamento

Esta lista não é exaustiva. Tenta capturar os princípios mais amplos, que podem ser 
adotados de acordo com as normas e práticas locais

As instalações sanitárias e de lavabo para os trabalhadores em transportes 
devem ser:

Gerais

1. Avaliadas e planejadas em 
consulta com os trabalhadores 
e seus representantes sindicais, 
incluindo representantes mulheres, 
e conjuntamente monitoradas e 
revisadas regularmente.

2. Fornecidas sem custos para os 
trabalhadores.

3. Claramente sinalizadas com 
a localização e horários de 
funcionamento das instalações 
nos locais de trabalho e nas rotas 
de transporte notificados aos 
trabalhadores.

4. Fornecidas diretamente pelo 
empregador em estruturas 
permanentes:

• Não é aceitável exigir que os 
trabalhadores usem instalações 
que sejam também abertas ao 
público (salvo se forem instalações 
especificamente designadas para 
uso exclusivo dos trabalhadores). 
Isso deve ser considerado como 
último recurso e somente se 
houver instalações suficientes 
disponíveis. Uma rede de estações 
de descanso independentes 
deve ser fornecida ou de outra 
forma providenciada para os 
trabalhadores em transportes 
móveis.

• Instalações sanitárias portáteis 
(que devem ser de alta qualidade 
e incluir lavabos) devem ser 
disponibilizadas apenas em 
último caso, quando não for viável 
fornecer estruturas permanentes.

5. Localizadas de forma que os 
trabalhadores possam usá-las 
prontamente durante suas horas de 
trabalho: intervalos remunerados 
devem ser programados levando em 
conta a distância e o tempo que leva 
para chegar até as instalações em 
segurança, e o tempo necessário para 
usá-las, incluindo limitar a distância do 
local de trabalho às instalações (por 
exemplo, não mais de 100 metros).

6. Mantê-las abertas para uso dos 
trabalhadores a qualquer momento 
enquanto estiverem no trabalho, 
incluindo à noite e nos fins de semana; 
ou fornecer para os trabalhadores 
sem demora as chaves corretas 
e atualizadas para as instalações 
trancadas.

7. Localizadas em locais seguros: 
minimizando à exposição à violência 
e assédio e longe das operações 
de transporte perigosas do local de 
trabalho, barulho e poluição por pó, e 
outras fontes de contaminação.
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8. Claramente sinalizadas para 
indicar o sexo adequado das 
instalações (quando não houver 
banheiros unissex independentes 
com privacidade suficiente), com 
instalações designadas separadas 
para trabalhadores deficientes, e livres 
para serem usadas por trabalhadores 
transgêneros de acordo com sua 
autoidentificação.

9. Localizadas quando possível próximo 
às instalações para descanso do local 
de trabalho (garantindo que sejam 
posicionadas de forma a impedir 
que odores tóxicos cheguem às 
instalações).

10. Localizadas em prédios acessíveis 
aos trabalhadores com deficiência. 
As instalações sanitárias e de 
lavabos devem ser projetadas para 
trabalhadores com deficiência e para 
serem acessíveis, incluindo espaço 
suficiente e com barras de apoio e 
assentos nos chuveiros.

11. Fornecidas com lixeiras para descarte 
de produtos sanitários para mulheres 
e homens em suas respectivas 
instalações, posicionadas de forma 
higiênica para que a lixeira não encoste 
no vaso sanitário.

12. Fornecidas com unidades para troca 
de fraldas nas instalações sanitárias 
para mulheres e homens.

Construção e design

13. Fornecer proteção adequada contra 
intempéries.

14. Com portas instaladas nas entradas 
e saídas, exceto se outras medidas 
forem tomadas, para garantir um grau 
equivalente de privacidade.

15. Projetadas de forma que não haja 
visibilidade dos banheiros ou mictórios, 

ou de chuveiros comunitários ou áreas 
de banho fora das instalações, quando 
qualquer porta de entrada ou saída for 
aberta, ou de cima.

16. Janelas nos toaletes, chuveiros ou 
banheiros de material opaco ou com 
persianas ou cortinas, salvo se não 
forem visíveis do lado de fora, de dia e 
à noite.

17. Projetadas para acomodar, o máximo 
possível, todas as práticas culturais e 
religiosas locais.

18. Construídas com pisos, paredes e 
tetos com superfícies que permitam 
limpeza com água – como azulejos 
cerâmicos ou superfícies laváveis.

19. Instalações sanitárias incluindo 
privadas, chuveiros e cubas 
construídas em porcelana vítrea ou 
outro material que tenha superfície lisa 
e impermeável que não rache, lasque 
ou corroa facilmente.

20. Com descarga de água adequada.

21. Fornecer pisos antiderrapantes.

22. Protegidos contra ratos e outros 
animais, e cobras.

23. Ventilados e, se necessário, aquecidos 
ou climatizados.

24. Com iluminação suficiente dentro e em 
volta do prédio.

25. Fornecer banheiros (cubículos e 
mictórios) em número suficiente 
para mulheres e homens1, mesmo 
que não haja mulheres e homens na 
força de trabalho. Mais instalações 
podem ser necessárias se os 
intervalos acontecerem em horários 
programados ou se os trabalhadores 
terminarem o trabalho ao mesmo 
tempo. Ao avaliar os números, não se 
deve supor que fornecer números 

1 Por exemplo uma razão 2:1 mulheres/homens. Veja a Norma britânica de Instalações Sanitárias No. 6465-4:2010.
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iguais de banheiros para homens e 
mulheres será suficiente.

26. Disposta de forma que cada cabine de 
toalete seja:

• de preferência totalmente cercada 
com teto e sem espaços na parte 
de cima ou de baixo das paredes 
divisórias;

• privada para o usuário e construída 
para ocupação individual. Com uma 
porta que possa ser trancada por 
dentro;

• planejada para higiene máxima, 
por exemplo, com ganchos ou 
prateleiras para evitar colocar itens 
pessoais no chão; e

• fornecida com espaço adequado 
que permita uso seguro e higiênico.

27. Fornecida com instalações para 
higiene pessoal de acordo com as 
normas locais. Incluindo cubas para 
lavagem das mãos com tampa e 
água corrente quente e fria ou morna, 
localizadas ao lado de cada toalete e 
claramente marcadas para indicar se 
a água é quente ou fria, em proporção 
adequada com relação ao número de 
trabalhadores que as usam e grandes 
o suficiente para lavar o rosto, mãos e 
antebraços.

• Fornecer chuveiros ou banheiras, 
se forem necessários pela natureza 
do trabalho ou por razões de saúde 
e devem poder ser trancados por 
dentro.

• Sabonete e toalhas, ou outros 
meios para se secar, fornecidos 
e adequadamente localizados. 
Pode ser na própria cabine, se 
apropriado, ou em áreas comuns, 
de acordo com as normas locais.

• O papel higiênico deve ser 
fornecido em um suporte ou 
distribuidor.

28. Fornecer suprimento adequado de 
água potável gelada, prontamente 
acessível de fonte aprovada pela 
autoridade sanitária competente, 
com a devida marcação; onde não 
houver água encanada, em garrafas 
seladas ou em recipientes fechados 
adequados.

29. Produtos sanitários, como 
absorventes e tampões, devem, 
de preferência, ser fornecidos 
gratuitamente para as mulheres 
trabalhadoras, e disponibilizar 
informações sobre alternativas, 
incluindo uso de produtos sanitários 
não descartáveis, tais como coletores 
menstruais ou “calcinhas para 
menstruação”.

30. Os suportes para produtos sanitários 
para mulheres devem estar localizados 
na parte feminina do banheiro do 
prédio e nunca em áreas comuns 
compartilhadas com homens para 
evitar vergonha e estigma para as 
mulheres.

31. Conectadas a uma fonte de água 
potável limpa para evitar a exposição a 
doenças transmitidas pela água.

32. Com esgoto projetado para não 
colocar em risco a saúde dos 
trabalhadores (por exemplo, com 
encanamento de esgoto de tamanho 
adequado, para facilitar a limpeza e 
minimizar o risco de entupimento) 
ou ameaçar contaminar as fontes de 
água.

33. Criadas e selecionadas levando 
em conta a natureza do terreno e 
a geografia local (como risco de 
inundação).



4

Administração 

34. Mantidas sob o comando de uma 
pessoa responsável o tempo todo, 
com seus dados para contato 
visivelmente exibidos, juntamente com 
instruções claras e visíveis nos idiomas 
relevantes sobre como denunciar 
problemas e outras preocupações 
sobre o estado das instalações.

35. Inspecionadas regularmente e 
mantidas limpas, em condições 
sanitárias e arrumadas. A frequência 
da limpeza dependerá do uso e uma 
vez ao dia pode não ser suficiente. 
Quando as instalações forem 
compartilhadas com outro local 
de trabalho, a responsabilidade 
pela limpeza e manutenção deve 
ser claramente estabelecida e 
os trabalhadores devidamente 
notificados.

36. Riscos de doenças do legionário 
devem ser adequadamente avaliados 
e gerenciados (sistemas de água feitos 
pelo homem são uma fonte potencial 
para o crescimento da bactéria 
legionella).

37. Limpos com produtos não tóxicos. 
Desodorizadores (cuja exposição 
pode causar asma) não devem ser 
usados.

38. Mantidos devidamente estocados e 
equipados o tempo todo, por exemplo, 
com papel higiênico (e reservas), 
produtos sanitários, toalhas, sabonete 
e escova para vaso sanitário.

39. Mantidos livre de fumos.


