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Atenţie la pericolele de la locul de muncă –
sfaturi pentru tinerii lucrători
Poate să ţi se întâmple chiar ţie
Un accident sau afectarea sănătăţii la locul de muncă, pot avea
consecinţe pentru întreaga viaţă. Chiar şi în prima zi de muncă se
pot întâmpla evenimente nefericite. Multe dintre acestea pot fi
prevenite.
Ca tineri care începeţi activitatea profesională puteţi fi expuşi într-o
măsură mai mare riscurilor decât colegii voştri cu vechime mai
mare. Debutanţi în activitate şi la locul de muncă, vă lipseşte
experienţa în muncă şi cea referitoare la riscurile pentru securitate
şi sănătate existente la locul de muncă. Aveţi dreptul la o muncă
sigură şi sănătoasă, în special la instruire şi supraveghere absolut
necesare, precum şi dreptul să puneţi întrebări şi să raportaţi
aspectele care vi se par lipsite de securitate. Dacă nu aţi împlinit
încă vârsta de 18 ani, legislaţia interzice să efectuaţi anumite
activităţi periculoase din cauza lipsei de experienţă şi posibilei
lipse a deplinei dezvoltări. Această fişă informativă se referă la
pericolele existente la locul de muncă. O altă fişă informativă oferă
mai multă îndrumare cu privire la drepturile şi responsabilităţile
voastre.
În conformitate cu statisticile europene, rata accidentelor de
muncă în cazul lucrătorilor tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 24
ani, este cu 50% mai mare decât la orice altă grupă de vârstă a
lucrătorilor.
Un ucenic mecanic în vârstă de 18 ani a decedat la 4 zile după
ce a fost cuprins de flăcări; el îl ajuta pe managerul său să
golească un amestec de benzină şi motorină într-un rezervor
de reziduuri atunci când benzina a explodat...

nu le cunoaşteţi cum ar fi linii electrice aeriene de înaltă
tensiune, pardoseli alunecoase sau substanţe chimice toxice.
Dacă sunteţi nesigur cu privire la un anume lucru, întrebaţi pe
cineva mai întâi. Un supraveghetor sau un coleg de muncă ar
putea să vă ajute să preveniţi producerea unui accident.
Nu ezitaţi să solicitaţi o instruire suplimentară.
Folosiţi echipamentul individual de protecţie corespunzător
sarcinii de muncă respective cum sunt, de exemplu,
încălţămintea de protecţie, casca sau mănuşile. Asiguraţi-vă
că ştiţi când trebuie să purtaţi costumul de protecţie, unde se
găseşte acesta, cum să îl utilizaţi şi cum să aveţi grijă de acesta.
Aflaţi cum trebuie să acţionaţi în situaţii de urgenţă, fie că este
vorba de o alarmă în caz de incendiu, o cădere de tensiune sau
alte situaţii.
Raportaţi imediat orice accident supraveghetorului vostru.
De asemenea, raportaţi accidentele reprezentantului
lucrătorilor pe probleme de securitate, dacă acesta există.
Nu ignoraţi semnele timpurii ale unor probleme de sănătate,
cum ar fi durerile de cap, alte tipuri de dureri şi disconfort,
ameţeli, mâncărimi ale pielii sau iritaţii la nivelul ochilor,
nasului sau gâtului. Dacă există un medic de medicina muncii,
o asistentă sau alt personal care se ocupă de sănătatea
profesională, este bine să-l informaţi. Iar dacă îl consultaţi pe
medicul vostru de familie, informaţi-l cu privire la activitatea
pe care o efectuaţi.

Puteţi fi expuşi nu numai riscului de accidentare, dar şi
celui de afectare a sănătăţii:
La începutul carierei sale, o coafeză a avut o reacţie
alergică la produsele chimice pe care trebuia să le
utilizeze; mâinile sale s-au umplut de tăieturi şi băşici
astfel încât nu a mai putut să ţină în mână nici măcar
un cuţit sau o furculiţă şi a trebuit să renunţe la slujbă...
Astfel de accidente sau îmbolnăviri s-au produs din cauza
echipamentelor nesigure, condiţiilor de muncă
generatoare de stres, ritmului înalt de lucru, lipsei de
instruire şi supraveghere şi lipsei procedurilor şi
controlului. Tinerii sub 18 ani sunt mult mai expuşi unui
accident dacă efectuează activităţi interzise prin lege.

Sfaturi despre cum să lucraţi în condiţii de
securitate (1):
Nu realizaţi nici o sarcină de muncă decât după ce aţi
fost instruiţi în mod corespunzător.
Dacă simţiţi că aţi primit prea multe informaţii, într-un
timp scurt, solicitaţi supraveghetorului vostru să
încetinească ritmul şi să repete instrucţiunile.
Nu părăsiţi zona de lucru decât dacă vi s-a spus să faceţi
astfel. Alte zone pot prezenta pericole specifice pe care
(1) Adaptare din sursele aflate la adresa: www.ccohs.ca/youngworkers/

http://ew2006.osha.europa.eu
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Tipul activităţii

Pardoseli alunecoase
Suprafeţe fierbinţi ale echipamentelor de gătit
Obiecte ascuţite

Magazine/Vânzări

Violenţă fizică şi abuz verbal din partea clienţilor
Ridicare de greutăţi
Poziţie ortostatică îndelungată

Birou/funcţionar

Amenajare necorespunzătoare a postului de lucru
la calculator
Poziţie aşezat greşită
Stres
Hărţuire

Îngrijirea sănătăţii

Sânge contaminat şi fluide generate de organism
Ridicări şi poziţii incomode
Violenţă fizică şi abuz verbal
Pericole de alunecare şi cădere

Coafură

Poziţii incomode
Poziţie ortostatică îndelungată
Substanţe chimice în produsele de tratare a părului
care produc alergii

Munca în fabrică

Maşini periculoase
Ritm înalt de lucru
Pericol de alunecare şi cădere
Pericole la transport, de exemplu, motostivuitoare

şi

De ce anume trebuie să mă feresc? (3)

Securitate

Catering, restaurante,
fast food

pentru

Substanţe chimice toxice din produsele de curăţare
Obiecte ascuţite din reziduuri
Pericol de alunecare şi de cădere

Europeană

Curăţare

Ce trebuie să-l întrebi pe şeful tău
Care sunt pericolele şi riscurile (2) în activitatea pe care o efectuez?
Dacă urmează să fiu instruit cu privire la aspectele de securitate
şi când?
Ce măsuri trebuie să respect pentru a mă proteja, ce
echipament individual de protecţie trebuie să folosesc?
Cum ar trebui să acţionez în situaţii de urgenţă? Urmează să fiu
instruit?
Cui trebuie să mă adresez dacă am o problemă legată de
securitatea muncii? Cum să raportez un accident, o problemă
de sănătate sau dacă observ că ceva este în neregulă?
Ce trebuie să fac în cazul în care mă rănesc? Care este persoana
care acordă primul ajutor?

Exemple de pericole

Agenţia

Urmaţi sfaturile şi instrucţiunile care vi s-au dat – inclusiv
referitoare pauze, adaptarea poziţiei scaunului în mod corect,
utilizarea echipamentului individual de protecţie.

în
Muncă

Violenţă – dacă veniţi în contact cu membri ai publicului.
Aceasta include violenţa verbală şi agresiunea fizică. În mod
evident aceasta nu poate fi considerată ca „parte a activităţii”.
Mediul de muncă – disconfort cauzat de temperaturi
ridicate sau scăzute şi multe alte probleme serioase cauzate
de temperaturi extreme; iluminat deficitar etc.

Sănătate

Alunecări şi împiedicări – cauza cea mai frecventă a
accidentelor de muncă din cauza supraaglomerării şi dezordinii
de la locurile de muncă, scurgerilor pe pardoseală, cablurilor
poziţionate necorespunzător sau pardoselilor deteriorate.
Maşini şi echipamente – numeroase accidente sunt cauzate
de întreţinerea deficitară, de lipsa dispozitivelor de protecţie,
lipsa de instruire, deficienţe electrice care pot cauza arsuri,
incendii sau deces, încercarea de reparare a maşinii fără
oprirea şi deconectarea acesteia de la alimentarea cu
tensiune. Maşinile periculoase se regăsesc nu numai în
întreprinderi, dar şi în bucătăriile restaurantelor, de exemplu.
Ridicarea de sarcini – care sunt grele şi instabile; ridicarea
într-o poziţie incomodă; sau manipularea manuală, în lipsa
asigurării dispozitivelor de ridicat.
Munca repetitivă, cu ritm de lucru înalt, în special în
poziţii incomode şi cu perioade insuficiente de odihnă –
pot determina dureri, suferinţe şi vătămări ale muşchilor şi
articulaţiilor (tulburări musculo-scheletale). Exemplele includ
activităţi de asamblare din fabrici, activităţi de marcare şi plăţi
din supermarket sau utilizarea tastaturii sau mouse-ului
computerelor.
Zgomot – nivelurile ridicate de zgomot pot cauza deficienţe
auditive, deşi este posibil să nu fiţi conştienţi de aceasta
deoarece se produc în timp. Deficienţele auditive pot să nu fie
remediate niciodată. Alte pericole fizice includ vibraţiile şi
radiaţiile.
Substanţe chimice – în special fluidele obişnuite pentru
curăţare, vopselele, produsele de coafat şi pulberile.
Substanţele care se găsesc la locul de muncă pot cauza
mâncărimi de piele alergice, desfigurante, astm permanent,
cancere sau malformaţii la naştere. Acestea afectează ficatul,
sistemul nervos şi sângele.
Stres – poate rezulta din modul de organizare al activităţii –
volum de muncă greu de realizat, responsabilităţi neclare,
presiune prea mare. Stresul poate fi cauzat şi de intimidarea
din partea şefilor sau a colegilor de muncă.

Obţineţi-vă drepturile şi acţionaţi în mod responsabil
Drepturile voastre la locul de muncă sunt următoarele:
Dreptul de a cunoaşte
Dreptul de a participa
Dreptul de a refuza o muncă lipsită de securitate
Munca nu este un joc şi aveţi şi voi responsabilităţi la locul de muncă:
Colaborarea cu angajatorul privind securitatea şi sănătatea în
muncă
Respectarea procedurilor de securitate în scopul de a vă
proteja pe voi şi pe colegii voştri de muncă
Utilizarea dispozitivelor de protecţie şi purtarea
echipamentului individual de protecţie
Puteţi obţine informaţii: resurse cu privire la tineri şi securitatea în
muncă la adresa http://ew2006.osha.europa.eu/; informaţii
despre pericolele şi riscurile individuale în diferite locuri de muncă
la adresa http://osha.europa.eu; sursele de informare includ
autorităţi naţionale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
organizaţii sindicale şi asociaţii patronale.

(2) Un pericol este orice poate determina îmbolnăvire sau accidentare. Riscul este probabilitatea ca acesta să se întâmple.
(3) Adaptare din: www.tuc.org.uk/tuc/rights_worksafe.cfm
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