Securitatea şi sănătatea la locul de muncă

Servicii de protecţie şi prevenire
În cazul în care este necesară o expertiză specială pentru unele dintre riscurile existente la locul de
muncă, angajatorul poate apela la servicii sau persoane externe competente în materie de prevenire.
Acest lucru nu îl exonerează pe angajator de responsabilităţile sale.
Care sunt obligaţiile lucrătorilor?
Este responsabilitatea fiecărui lucrător în parte săşi protejeze sănătatea ca şi pe cea a persoanelor
cu care intră în contact la locul de muncă.

Securitatea şi sănătatea la locul
de muncă

Lucrătorii trebuie:
● să utilizeze corect utilajele, uneltele, substanţele

periculoase, mijloacele de transport şi celelalte
mijloace de producţie;
● să utilizeze corect echipamentul individual de

protecţie din dotare;
● să nu procedeze la deconectarea, schimbarea
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sau mutarea arbitrară a dispozitivelor
securitate ale echipamentelor de muncă;

de

Muncă sigură câştig sigur

● să informeze imediat angajatorul şi/sau persoanele cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în

muncă despre orice situaţie ce reprezintă un pericol grav şi iminent şi despre orice defecţiune a
sistemelor de protecţie etc.

Măsuri pentru promovarea
îmbunătăţirii securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor

Directiva Consiliului UE nr. 391/1989
(D 89/391/CEE)

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în
muncă, M.Of. nr. 646/2006

Respectarea prevederilor legale aduce beneficii tuturor:
●
●
○
○
○
○

Protejează lucrătorii împotriva pericolelor şi riscurilor
Garantează integritatea corporală şi sănătatea pe parcursul întregii vieţi profesionale
Diminuează cheltuielile generate de accidente de muncă şi boli profesionale
Reduce absenteismul şi asigură stabilitatea forţei de muncă
Creşte productivitatea
Asigură competitivitatea pe piaţa unică europeană
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e-mail: reclamatii@inspectiamuncii.ro
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Securitatea şi sănătatea la locul de muncă

Investiţiile în sănătate sunt investiţii în productivitate!
Sănătatea este tot ce avem mai de preţ! De
aceea trebuie făcut orice efort posibil pentru a
o proteja.

Factorii care pot influenţa sănătatea fizică a
lucrătorului derivă din:
● Mediul

Acest lucru este valabil şi la locul de muncă, şi
pe bună dreptate, deoarece la serviciu ne
petrecem mai mult de o treime din zi.
Întreaga
RESPONSABILITATE
pentru
asigurarea
securităţii
şi
sănătăţii
lucrătorilor la locul de muncă revine
ANGAJATORILOR, în conformitate cu
legislaţia naţională şi europeană.

• Expunerea la riscuri profesionale poate

suferinţă îndelungată.

de muncă (zgomot, vibraţii,
microclimat, iluminat etc.).
● Mijloacele de producţie (organe de maşini
în mişcare, curent electric, agenţi chimici
periculoşi – lacuri, vopsele, solvenţi etc.).
● Sarcina de muncă (efort fizic, poziţii de
lucru forţate sau vicioase, munca în
schimburi, munca monotonă, repetitivă şi/
sau în condiţii de izolare etc.).
● Acţiunile
necorespunzătoare
ale
lucrătorului (nerespectarea instrucţiunilor
de lucru, neutilizarea
echipamentului individual
de protecţie, deplasări/
staţionări
în
zone
determina
periculoase etc.).

• Investiţi în securitatea lucrătorilor - veţi avea

angajaţi motivaţi, capabili să muncească bine!

În ultimul timp, lucrătorii se
confruntă cu tot mai mulţi
factori ce le pot influenţa
starea psihică.

Consultarea experţilor sau participarea
lucrătorilor la luarea deciziilor nu îl
exonerează
pe
angajator
de
responsabilităţile sale.
Există un număr destul de mare de obligaţii pe
care angajatorii trebuie să le respecte, dintre
care cele mai importante sunt:
● să evalueze riscurile pentru securitate şi

sănătate la toate locurile de muncă;
● să stabilească măsuri de protecţie şi să

●
●
●

●

asigure toate echipamentele de protecţie
necesare;
să ţină evidenţa accidentelor de muncă;
să asigure supravegherea medicală a
lucrătorilor;
să ia măsurile necesare pentru acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor şi
evacuarea salariaţilor;
să consulte şi să implice lucrătorii în
procesul de luare a deciziilor cu privire la
securitatea şi sănătatea în muncă;

Investind în securitatea muncii,
creşteţi profitul!

● să informeze şi să instruiască lucrătorii cu

privire la riscurile pentru securitatea şi
sănătatea lor şi măsurile de protecţie şi
prevenire specifice locului de muncă.

• Protejaţi-vă sănătatea la locul de muncă - familia

vă aşteaptă!
Ce poate afecta securitatea şi sănătatea
lucrătorilor?
La locul de muncă pot exista multe pericole şi/
sau riscuri cauzate de diferiţi factori de
influenţă, care ar putea afecta sănătatea fizică
şi psihică a lucrătorilor.

Factorii care conduc la
afecţiuni psihosomatice
constituie un risc atunci
când lucrătorul este expus
pentru o perioadă mai lungă de timp sau când
acesta nu le poate face faţă. Aceşti factori pot
fi legaţi de:

Angajatorul trebuie să implementeze măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă,
pe baza următoarelor principii generale de prevenire:
Evitarea riscurilor.

● cerinţe mari la locul de muncă (ex.: sistemul

de management, stresul etc.);
(ex.: cultura organizaţională,
hărţuirea morală şi sexuală, diferenţele
etnice etc.);
● tehnologia informaţiei.
● conflicte

Care sunt obligaţiile angajatorului?

Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate.
Combaterea riscurilor la sursă.
Adaptarea muncii la om (în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă,
alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie).
Adaptarea la progresul tehnic.
Înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici.

Angajatorul
are
obligaţia
şi
responsabilitatea de a lua toate
măsurile necesare pentru a proteja
securitatea şi sănătatea lucrătorilor

Dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente, care să
includă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale
şi influenţa factorilor din mediul de muncă.
Prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de
protecţie individuală.

Acestea includ prevenirea riscurilor
profesionale, asigurarea informării, consultării
şi instruirii lucrătorilor şi asigurarea mijloacelor
tehnice şi organizatorice necesare.
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Furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

