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Lucrătorii care fac curăţenie şi substanţele periculoase
Activitatea de curăţenie este o industrie de multe milioane de euro în care sunt angajaţi milioane
de lucrători din Europa. Lucrătorii care fac curăţenie muncesc în toate sectoarele industriale şi în
toate locurile de muncă, de la hoteluri la spitale şi de la fabrici la ferme. Ei lucrează atât în clădiri
cât şi în aer liber, inclusiv în spaţii publice.
Lucrătorii care fac curăţenie pot fi angajaţi direct şi lucrează în localul propriului lor angajator sau
pot să lucreze într-o locaţie administrată de o terţă parte. Pot fi angajaţi în servicii publice, în
companii private sau pot fi lucrători independenţi. Lucrătorii care fac curăţenie pot fi angajaţi de
un contractor şi atunci lucrează în mai multe locaţii în cursul unei săptămâni.
Lucrătorii care fac curăţenie lucrează adesea „invizibil” în timpul nopţii sau dimineaţa devreme,
uneori singuri. Ei se găsesc în orice sediu şi munca lor este esenţială1.
Cei mai mulţi lucrători care fac curăţenie sunt femei şi lucrează part time. O proporţie
semnificativă a lucrătorilor provine din rândul minorităţilor etnice.2 Fluctuaţia personalului este în
general mare din cauza nivelului ridicat al muncii temporare şi a contractelor cu durată
determinată scurtă3. Aceste modele demografice şi de angajare face dificilă asigurarea securităţii
şi sănătăţii lucrătorilor care fac curat.
Despre acest E-Fact
Lucrătorii care fac curăţenie sunt definiţi mai degrabă prin sarcina de muncă şi nu ca sector sau
grup. Sarcinile uzuale sunt curăţarea suprafeţelor – ştersul cu mopul, ştersul prafului, aspirarea,
lustruirea pavimentelor şi suprafeţelor de muncă şi activităţi uzuale de menaj. Unele activităţi de
curăţenie pot include sarcini cum ar fi curăţarea ferestrelor şi a străzilor. Prezentul E-fact se
concentrează pe prevenirea pericolelor la care pot fi expuşi lucrătorii care fac curăţenie obişnuită.
Acest E-Fact intenţionează să informeze angajatorii, conducătorii locurilor de muncă, lucrătorii şi
reprezentanţii lor, în special pe cei din IMM-uri, cu privire la pericolele activităţii de curăţenie şi
cum pot fi acestea prevenite. Deoarece lucrătorii care fac curăţenie muncesc în toate tipurile de
locuri de muncă, nu este posibil să fie acoperite toate aspectele.
Prevenirea afecţiunilor cauzate de substanţele periculoase
Securitatea şi sănătatea lucrătorilor care fac curăţenie trebuie să fie organizată de angajatorul lor.
Aceasta presupune ca angajatorul să evalueze pericolele la care sunt expuşi lucrătorii care fac
curăţenie, să identifice şi să implementeze soluţii şi, apoi să verifice dacă măsurile puse în practică
sunt eficiente.
Primul pas al acestui demers este evaluarea pericolelor la care sunt expuşi lucrătorii. Aceasta se
poate face prin:
- întocmirea unei liste cu substanţele folosite, cantităţile şi modul de utilizare
- adunarea de informaţii despre aceste substanţe, de exemplu din fişele cu date de securitate
(FDS). FDS ale agenţilor de curăţare conţin informaţii despre ce substanţe periculoase
prezente în agenţii de curăţare. Furnizorul unui produs chimic periculos este obligat să
furnizeze FDS la prima livrare sau la cerere
- evaluarea expunerii lucrătorilor la substanţele periculoase prin verificarea tipului,
intensităţii, duratei şi frecvenţei expunerii, inclusiv dacă lucrează cu o combinaţie de
substanţe care măreşte riscul sau modifică natura pericolului.
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prioritizarea riscurilor identificate în funcţie de gravitatea lor şi utilizarea acesteia pentru
elaborarea unui plan de prevenire şi protecţie a lucrătorilor4

Când se decid acţiunile care trebuie întreprinse, se iau în considerare următoarele aspecte:
- Substanţa trebuie folosită neapărat? De exemplu, se poate utiliza o metodă diferită de
curăţenie care nu necesită folosirea de chimicale?
- Substanţa folosită curent poate fi înlocuită cu una nepericuloasă sau mai puţin periculoasă?
- Ce informaţii au nevoie lucrătorii care fac curăţenie pentru a muncii în siguranţă şi cum
vor fi furnizate informaţiile şi instruirea tuturor lucrătorilor într-o formă care să fie
înţeleasă şi să aibă efect asupra lor. Doar furnizarea FDS ar putea fi insuficient. Pot
lucrătorii să înţeleagă etichetele de pe containerele cu agenţii de curăţare?
- Asigurarea că lucrul este supravegheat astfel încât substanţele periculoase să fie
manipulate corect; de exemplu, să se folosească doza corectă în maşinile de curăţat
- Asigurarea că munca cu substanţe periculoase se desfăşoară în camere bine ventilate
- Implementarea măsurilor de protecţie colectivă înaintea celor de protecţie individuală, cum
sunt mănuşile
- Echipamentul individual de protecţie, cum ar fi mănuşile, trebuie să fie furnizat gratuit şi
numai ca ultimă soluţie; dacă acestea sunt necesare, atunci trebuie asigurat tipul potrivit
tuturor celor care au nevoie şi trebuie menţinute în stare bună
- Ce s-ar întâmpla în cazul în care un lucrător ar suferi o rănire sau o îmbolnăvire, de
exemplu, dacă s-ar înţepa cu un ac?
Cum pot să mă protejez de bolile şi de afecţiunile determinate de produsele de curăţenie?
Dacă eşti lucrător, eşti obligat să respecţi în permanenţă procedurile de lucru în siguranţă şi să iei
toate precauţiile rezonabile pentru prevenirea accidentării personale sau a persoanelor din jurul
tău. Obligaţiile tale în calitate de lucrător sunt:
- respectă toate procedurile şi instrucţiunile de securitate referitoare la utilizarea în siguranţă
a produselor de curăţenie;
- ia parte la orice program de instruire oferit de angajatorul tău sau solicită instruire dacă nu
o oferă nimeni;
- asigură-te că eşti bine instruit şi conştient de riscurile determinate de produsele de curăţare
pe care le utilizezi;
- asigură-te că este folosit produsul corect, că produsul de curăţare este utilizat la
concentraţia corectă şi nu amesteca niciodată produsele de curăţare;
- citeşte instrucţiunile şi fii sigur că le înţelegi;
- utilizează produse de curăţenie mai puţin toxice ori de câte ori este posibil;
- poartă ochelari pentru protecţia ochilor atunci cânt foloseşti produse de curăţare corozive;
- poartă mănuşi corespunzătoare pentru aţi proteja mâinile; dacă nu şti care sunt mănuşile
potrivite, întreabă persoana desemnată;
- asigură-te că încăperea este bine ventilată; evită munca cu chimicale puternice în spaţii
slab ventilate;
- depozitează şi manevrează produsele de curăţare corect în ambalajele originale; nu pune
niciodată produsele de curăţare în ambalaje de alimente sau de băutură deoarece pot
conduce la ingerări accidentale prin mâncare sau consumarea de lichide.
Substanţele periculoase din produsele de curăţare
Produsele de curăţenie pot conţine substanţe periculoase care pot intra în corp prin inhalare sau
prin contact cutanat. Dacă expunerea este prea intensă o perioadă prea lungă de timp există un risc
mare de dezvoltare de afecţiuni respiratorii sau de boli de piele, cum ar fi eczemele.
Produsele de curăţare au fost elaborate să îndepărteze uşor praful şi mizeria, să dizolve murdăria
grasă şi pentru dezinfecţie sau alte operaţii de întreţinere a suprafeţelor5,6. Aceste produse pot
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conţine diferite tipuri de chimicale care pot să afecteze sănătatea, unele dintre acestea fiind
descrise7, 8, 9.
Acizii şi bazele, cum sunt acidul clorhidric, acidul sulfamic, acidul formic, hidroxidul de sodiu şi
hidroxidul de amoniu, se găsesc în produsele de curăţare a băilor şi în produsele pentru
îndepărtarea varului, betonului şi cimentului. Pot cauza arsuri severe ale pielii şi ochilor şi dacă
sunt inhalaţi, vaporii lor cauzează iritaţii şi arsuri ale sistemului respiratoriu.
Solvenţii organici şi detergenţii, cum sunt white-spirit-ul, terpentina, acetona, hidrocarburile
aromatice şi alcoolii care se găsesc în produsele de degresare folosite pe pavimente sau alte
suprafeţe, pot cauza iritarea pielii, sistemului respirator (prin inhalarea vaporilor) şi au un efect
toxic asupra sistemului nervos, creierului, rinichilor şi ficatului.
Aromele şi coloranţii adăugaţi în multe tipuri de produse pot cauza reacţii alergice.
Cum recunosc substanţele periculoase?
Substanţele periculoase trebuie să fie etichetate cu simboluri armonizate în Uniunea Europeană,
pentru a permite recunoaşterea cu uşurinţa a pericolelor. Acestea includ:

Figura 1: Corosiv

Figura 2: Iritant

Figura 3: Toxic

Cum pot fi expus?
O substanţă periculoasă poate intra în organism când produsul de curăţare vine în contact cu
pielea sau cu ochii sau atunci când substanţa este inhalată sau înghiţită. Tipul şi gradul de
expunere depind de tipul şi de concentraţia substanţei în produsul de curăţare şi de modul şi de
locul în care este utilizat. Agenţii de curăţare sunt adesea disponibili numai sub formă de
concentrate şi trebuie diluaţi pentru utilizare în companie. Utilizarea produselor de curăţare în
concentraţii mai mari sau amestecarea diferitelor produse este foarte periculoasă şi poate provoca
accidente grave cum ar fi arsuri şi intoxicaţii. 10
Boli de piele şi afecţiuni ale ochilor
Mulţi lucrători care fac curăţenie suferă de afecţiuni ale pielii. Contactul constant cu apa distruge
bariera de protecţie a pielii şi permite substanţelor periculoase să penetreze în straturile mai adânci
ale pielii11 iar unele chimicale pot cauza iritaţii ale pielii, inflamaţii şi alergii, arsuri grave ale
pielii sau ochilor12.
Astm şi probleme respiratorii
Studii de lungă durată au arătat că lucrătorii care fac curăţenie prezintă un risc ridicat să dezvolte
astm, bronşite cronice şi alte probleme respiratorii. Dacă în timpul curăţeniei se utilizează sprayuri sau se formează ceaţă, de exemplu când se utilizează spălătoarele cu presiune, există un risc
mărit de inhalare de substanţe. Această expunere intensă creşte riscul de astm şi de bronşite
cronice14. Amestecarea substanţelor de curăţare poate produce gaze care conduc la afecţiuni
severe; aceasta poate avea loc atunci când se amestecă înălbitor şi produse de curăţare a toaletei.
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Furnizarea de informaţii
Instituţia Germană pentru asigurare la accidente (Hauptverband der Berufsgenossenschaften
HVBG) a elaborat coduri de produse pentru produsele chimice de curăţare. Aceste coduri de
produs (GISCODE) permit angajatorilor şi persoanelor desemnate din sectorul de curăţenie să
obţină informaţii despre produsele chimice de curăţenie cu privire la pericole şi la măsuri de
protecţie. Acestea permit angajatorilor să compare diferitele riscuri determinate de expunerea la
diverse substanţe chimice fără să aibă cunoştinţe de specialitate. Codurile de produse ajută
angajatorii să înlocuiască produsele de curăţare periculoase cu alternative mai puţin toxice. i
Alte substanţe periculoase în atmosfera locului de muncă
Substanţele periculoase pot să se găsească nu doar în produsele de curăţare utilizate, ci şi murdăria
care se îndepărtează poate fi periculoasă. Angajatorul este responsabil pentru asigurarea protecţiei
lucrătorilor care fac curăţenie faţă de aceste riscuri şi ar trebui să ţină legătura cu persoana/ele care
controlează locul ce se curăţă pentru a se asigura că protecţia este asigurată.
Natura pericolelor prezente va depinde de tipul locaţiilor care sunt curăţate – spitalele vor avea
riscuri diferite faţă de fabricile de prelucrare a lemnului. Este imposibil să se facă o listă
exhaustivă a tuturor substanţelor la care lucrătorii care fac curăţenie pot fi expuşi, dar câteva
exemple sunt:
- Substanţele din activităţile industriale, cum ar fi fumurile evacuate de motoarele diesel,
pulberile de lemn, fumurile de sudură sau praful din şantierele de construcţii.
- După un eveniment cum este un incendiu, substanţele periculoase ar putea fi prezente în
aer sau ar putea să acopere suprafeţele unei clădiri. Trebuie să se efectueze o evaluare de
risc detaliată (meticuloasă, profundă) înainte de începerea lucrului pentru identificarea
pericolelor potenţiale prezente.
- În urma unei activităţi de întreţinere defectuoase, de exemplu, la îndepărtarea panourilor
de perete sau de tavan, în atmosfera locului de muncă poate fi eliberat azbest. Expunerea la
azbest poate conduce la probleme severe de sănătate cum ar mezoteliomul;
- Legionela este o bacterie prezentă în concentraţie scăzută în sol şi în apă care provoacă
boala legionarului şi febra Pontiac. Bacteria intră în organism prin respiraţie în amestec cu
picături ce conţin bacteria. Efectuarea curăţeniei cu un echipament cu stropire, cum sunt
spălătoarele cu presiune, poate crea astfel de amestecuri ce pot fi inhalate. Acolo unde apa
are între 20 şi 50 oC, bacteria este capabilă să se înmulţească.
- Lucrătorii din spitale, din alte locaţii pentru îngrijirea sănătăţii şi din spaţii publice şi
lucrătorii care curăţă vehicule pot suferii înţepături, tăieturi (de exemplu, acolo unde un
obiect ascuţit este ascuns în gunoi). Acestea pot cauza infecţii determinate de unii viruşi şi
bacterii.15 Virusul imunodeficienţei dobândite (HIV), hepatitele B sau C sunt riscurile cele
mai obişnuite. HIV cauzează SIDA iar viruşii hepatici cauzează inflamaţii ale ficatului.
- Medicamentele antineoplastice folosite în spitale şi în alte locaţii pentru îngrijirea sănătăţii
pot cauza afecţiuni pe termen scurt şi lung oamenilor care vin în contact cu acestea din
neatenţie, cum ar fi lucrătorii care manipulează în timpul curăţeniei deşeuri contaminate.
Munca umedă
Munca umedă acoperă activităţile de curăţenie în care pielea este expusă la apă o perioadă
prelungită de timp. Lucrătorii care fac curăţenie pot fi expuşi la munca umedă prin contact cu
produsele (diluate) de curăţat şi prin purtarea mănuşilor impermeabile o perioadă lungă de timp.
Mănuşile impermeabile nu permit evaporarea transpiraţiei, conducând la o piele umedă.17 Apa nu
este întotdeauna necesară la curăţenie; există metode de curăţare a pavimentelor care nu folosesc
apă, cum ar fi mopul cu microfibre uscate.18
Care sunt riscurile muncii umede?
Munca umedă poate cauza boli profesionale ale pielii cum ar fi eczemele şi dermatitele. Eczema
este o formă de dermatită sau inflamaţie a straturilor superioare ale pielii. Termenul de eczemă
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este aplicat în general înroşirilor persistente ale pielii caracterizate prin umflarea pielii, mâncărime
şi urcare, cu posibile cruste, decojiri, băşici, crăpări, scurgeri sau sângerări. Apa, săpunul şi
produsele de curăţare pot deshidrata pielea dacă expunerea este prea mare sau pentru o perioadă
prea lungă. Consecinţa este reducerea protecţiei naturale a pielii, care poate conduce la eczeme. 19
Dermatitele pot fi definite drept inflamaţii ale pielii, determinate fie de contactul direct cu o
substanţă iritantă, fie de o reacţie alergică. Iritaţiile pielii pot fi cauzate de substanţe care par să fie
relativ inofensive. Sunt determinate de contactul îndelungat cu substanţele sau cu un amestec de
substanţe. Pielea afectată, de exemplu deshidratată după munca umedă prelungită, poate absorbi
substanţele periculoase din agenţii de curăţare, ceea ce poate conduce la inflamaţii locale, dar
poate cauza şi reacţii alergice.20, 21
Cum poate fi prevenită afectarea determinată de munca umedă?
Munca umedă trebuie să fie executată? Poate fi substituită cu tehnologii cum ar fi curăţarea cu
membrană cu strat de microfibre? Dacă munca umedă este necesară, atunci trebuie să se utilizeze
echipament de protecţie corespunzător, inclusiv EIP, cum ar fi mănuşile. De asemenea, este
recomandată folosirea produsele pentru protecţia pielii.
Utilizarea corectă a apei pentru curăţenie
În timp ce agenţii de curăţare periculoşi pot fi reduşi, apa rămâne substanţa de lucru de bază.
Trebuie să se aibă în vedere următoarele:
- Chiar trebuie să utilizezi atât de multă apă?
- Există alte metode de curăţare sau echipamente care reduc necesarul de apă?
- Există alte metode de curăţare sau echipamente care reduc sau chiar previn contactul direct
al pielii cu apa?
- Există metode care protejează pielea mai bine?
Utilizarea mănuşilor
Utilizarea EIP, cum ar fi mănuşile, trebuie să fie ultima posibilitate. Dacă mănuşile trebuie să fie
purtate, atunci acestea trebuie să fie folosite corespunzător. Utilizarea incorectă a mănuşilor ar
putea face mai mult rău decât bine. Mănuşile pot să nu-i protejeze pe lucrători atunci când:
- nu se potrivesc (permit intrarea apei în mănuşi)
- sunt purtate o perioadă prea lungă (mâinile transpiră)
- sunt utilizare mănuşi deteriorate (nu protejează mâna)
- se folosesc mănuşi dintr-un material nepotrivit, cum ar fi mănuşile din latex.
Cum se folosesc mănuşile?
- mănuşile se poartă numai atât cât este necesar pentru muncă
- atunci când mănuşile trebuie purtate o perioadă lungă de timp, sub mănuşile impermeabile
se poartă mănuşi din bumbac pentru a absorbi transpiraţia
- mâinile se usucă foarte bine înainte de punerea mănuşilor
- nu se utilizează pudră de mănuşi
- nu se folosesc mănuşile din cauciuc natural latex
- se schimbă mănuşile dacă acestea sunt deteriorate sau umede în interior
Îngrijirea pielii şi produsele pentru protecţie
În afară de utilizarea mănuşilor, problemele pielii pot fi reduse printr-o protecţie atentă şi
constantă a pielii. Angajatorul trebuie să furnizeze produse pentru protecţia adecvată a pielii,
pentru curăţare şi pentru îngrijire. Este important să se utilizeze produsele potrivite, în funcţie de
sarcina de muncă şi de tipul de piele. Un plan de protecţie a pielii trebuie eleborat şi postat într-un
loc vizibil. Există planuri disponibile care pot fi folosite ca modele şi adaptate la situaţia specifică
a sarcinii de muncă22, 23.
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Produsele pentru îngrijirea pielii, cum ar fi cremele protectoare care se aplică înainte de începerea
lucrului, produsele pentru spălarea pielii şi cremele care se aplică după încetarea lucrului, ajută la
menţinerea pielii în condiţii bune şi menţinerea funcţiei sale de protecţie. Cremele care se aplică
înainte de începerea lucrului creează o barieră între apă sau chimicale şi piele şi pot uşura spălarea
mâinilor fără utilizarea unor substanţe de curăţare puternice. Cremele aplicate după încetarea
lucrului refac conţinutul de umezeală al pielii şi ajută la reducerea bolilor de piele, cum sunt
dermatitele. 24
Angajatorii trebuie să asigure lucrătorilor care fac curăţenie toate informaţiile de care au nevoie,
într-o formă adecvată şi postate în locuri vizibile. Este important pentru lucrătorii care fac
curăţenie să fie instruiţi continuu cu privire la utilizarea corectă a mănuşilor şi la protecţia pielii.
Eşecul managementului îngrijirii pielii poate avea efecte devastatoare asupra lucrătorilor. De
exemplu, după o perioadă de 16 ani de muncă la curăţarea clădirilor, o lucrătoare dezvoltă iritaţii
extreme ale pielii mâinilor sale. Simptomele includ pustule, roşeaţă, crustă, fisuri şi distrugeri ale
pielii şi a fost diagnosticată cu eczemă toxică de contact. Prin utilizarea mănuşilor de protecţie şi
respectarea planului de protecţie a pielii, iritaţiile au dispărut şi lucrătoarea a fost capabilă să
muncească normal.25
Studiu de caz: prevenirea bolilor de piele
Asociaţia germană pentru asigurări de accidente din industria de construcţii a dezvoltat un
program de prevenire a bolilor de piele. Programul implică o consultare susţinută individuală,
măsuri tehnice şi organizatorice, EIP şi metode de lucru prietenoase cu pielea. După câteva luni,
iritaţiile pielii au fost reduse la 90% dintre lucrătorii vizaţi şi în 23 % din cazuri chiar au dispărut.
Numărul bolilor profesionale s-a redus cu 80%.
Legislaţie
Prevederile legislative pentru protecţia lucrătorilor există în toate Statele Membre. Multe dintre
aceste acte normative provin din directive europene11 care stabilesc standardele minime de
protecţie. Această legislaţie stabileşte cerinţele pentru protecţia lucrătorilor şi cum trebuie
realizată protecţia. Aceste directive includ:
- 2004/37/CE – H.G. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate
pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau
mutageni la locul de munca
- 89/391/CEE – Legea 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca
- 89/654/CEE – H.G. 1.091 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de munca
- 89/655/CEE – H.G. 1.146 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca
- 91/383/CEE
- 92/85/CEE –O.U.G. 96 /2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
- 94/33/CE – H.G. 600 / 2007 privind protecţia tinerilor la locul de munca
Deoarece statele membre pot să impună cerinţe suplimentare, este important să se cunoască
legislaţi aplicabilă în statul membru prin consultarea autorităţii relevante
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Accesul la legislaţia UE, inclusiv directivele la care se face referire aici, în toate limbile oficiale se poate realiza la:
http://eur-lex.europa.eu
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Informaţii suplimentare
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