
                               

A  Empresa  VOLT  FLY  apresenta  seu  novo  Treinamento,  RBAC  120 -

Programa de Prevenção do uso Indevido de Substâncias Psicoativas na Aviação
Civil.     

Este treinamento foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a qualidade de
vida de todos os funcionários, partindo da idéia de que o uso indevido de álcool
e outras drogas é incompatível com uma vida saudável e traz graves prejuízos
ao funcionário e ao ambiente de trabalho. 

RBAC 120, o que é isso?

É o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 120, que exige que as empresas de
transporte e serviços aéreos e suas subcontratadas que exerçam atividades de risco
possuam  um  Programa  de  Prevenção  do  uso  Indevido  de  Substâncias
Psicoativas na Aviação Civil.     

O Programa é legal?

Sim, é legal. O Programa está de acordo com o RBAC 120 da ANAC, e a política que
define  as  regras  e  diretrizes  deverão  estar   alinhadas  em  conformidade  com  o
Departamento Jurídico da Empresa. 

O Programa deve ser aplicado em três fases:

1º fase – Educação 

2º fase – Realização de exames toxicológicos

3º fase - Acompanhamento   

A partir de qual quantidade o funcionário será chamado para ser avaliado pela
equipe médica?

Não existe um valor mínimo. Caso o resultado seja positivo, ele será convocado para
avaliação no Serviço Médico de Saúde da empresa/ terceirizada.   

Exames toxicológicos?

São exames para identificar a presença de álcool e outras drogas no organismo. Os
exames serão realizados por uma clínica especializada e credenciada.



Quais as drogas que a ANAC determina que sejam testadas no exame?

A ANAC determina que as seguintes drogas sejam testadas no exame:

 - Álcool;

 - Metabólotos de opiáceos, ( ex: morfina, heroína); 

 - Metabólitos de canabinoides ( ex: maconha, haxixe); 

 - Metabólitos de cocaína ( ex: cocaína, crack) ; 

 - Anfetaminas 

 - Metanfetaminas;

 -  Metilenodioxianfetaminas   (  ex:    ecstasy  e  moderadores  de  apetite  como
femproporex e mazindol )     

 Caso o exame for positivo para álcool, outra droga ou mesmo medicação? 

Se  o  exame  for  positivo  para  qualquer  dessas  substâncias,  o  funcionários  será
chamado  para  avaliação  no  Serviço  de  Saúde  da  empresa  ou  pela  empresa
terceirizada , receberá orientação e poderá receber tratamento e acompanhamento de
acordo com seu caso.

O  funcionário  encaminhado  para  tratamento  será  convocado  outras  vezes  para
realização do exame durante o período de acompanhamento.

A Ajuda é sigilosa, o Benefício é Visível !!!!


