STOP® for Each Other Program Overview
Fact Sheet

STOP® (Safety Training Observation Program) for Each Other is a member of
the award-winning DSS portfolio of workplace safety training.

Distinguishing Characteristics
STOP® for Each Other is based on the idea that
safety is everyone’s responsibility. It is designed
to help participants look at safety in a new
way, so they can help themselves and their
co-workers work safely. During the program
participants develop their safety awareness and
talk with others about all aspects of safety
STOP® for Each Other focuses on:
• Everyday safety – not just observations. 		
The program covers formal observations
in the final unit, as another way to use 		
the observation and communication 		
skills learned in the program.
• Safety of co-workers. STOP® for Each 		
Other emphasizes how peers rely on 		
each other to work safely in the 			
workplace. It’s not just about personal 		
safety.
• Conditions as well as actions. STOP® 		
for Each Other highlights how the 		
interaction of people and conditions 		
work together to produce safe or unsafe 		
situations.
• Peer-to-peer communication. STOP® for
Each Other encourages a mindset where
safety is an everyday discussion, not just
completing a formal observation.

Important STOP® for Each Other concepts
include:
• Seeing safety. Participants become 		
so attuned to safety that they 			
automatically notice safe or unsafe 		
practices throughout the workplace 		
and home. Also called “making safety 		
second nature,” this mirrors the way 		
DSS employees are sensitized to safety.
• We depend on each other. Peers rely on
themselves and each other to stay safe.
• Show me you care, make me aware. The
program gives peers permission to talk 		
with each other about safety

Programa de Treinamento de Segurança por
Observação – STOP® Visão Geral do Programa

DSS STOP® (Programa de Treinamento de Segurança por Observação) é
membro do portfólio de soluções em segurança do trabalho da DuPont
Sustainable Solutions. O premiado programa STOP® fornece um caminho
para a excelência da segurança no local de trabalho ao tornar o
comportamento seguro e as condições de trabalho seguras parte da cultura –
prevenindo, assim, incidentes e lesões

Os programas STOP® usam uma combinação
de métodos para proporcionar às pessoas
as informações, as habilidades e o desejo de
trabalhar com mais segurança, maximizar seu
aprendizado e aplicar o que foi aprendido
no mundo real. Os programas possuem uma
abordagem em três partes:
• Estudo individual. São usados livros para
introduzir conceitos básicos e dar início 		
ao desenvolvimento de habilidades de 		
segurança.
• Aplicação de atividades em campo. Os 		
participantes do programa STOP® 		
colocam em prática o que aprenderam 		
em suas próprias áreas de trabalho.
• Reuniões de grupo. Depois de assistir 		
a um DVD, os participantes discutem o 		
que aprenderam e pensam em como tal 		
conteúdo pode ser aplicado.

Programas STOP® disponíveis
STOP® para Supervisão
Detalhado e focado no comportamento, o
programa STOP® para Supervisão estabelece a
base de toda a família STOP®. Ensina gerentes,
supervisores e líderes como observar as
pessoas enquanto elas trabalham. Através
do diálogo, do reconhecimento de atitudes
seguras e correção de atitudes inseguras, os
trabalhadores são encorajados a seguir as
práticas de trabalho mais seguras.
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Para saber mais, acesse:
www.consultdss.com.br
www.twitter.com/ConsultDSS
www.linkedin.com/company/consultdss

A DSS é uma provedora líder de serviços de
consultoria em gerenciamento de operações
que permite às organizações proteger seus
funcionários e ativos, obter eficiências
operacionais, inovar mais rapidamente e
aumentar a capacidade da força de trabalho.

www.youtube.com/ConsultDSS
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