Materialul a fost elaborat de Suvapro
(Elveţia)

BUNE PRACTICI
pentru instruirea lucrătorilor
forestieri la munca din pădure

1. Nu executăm niciodată singuri lucrările ce
comportă pericole deosebite
Lucrător:

Niciodată nu execut singur lucrări forestiere care implică riscuri
deosebite, de exemplu tăierea (doborârea) arborilor. Trebuie să
mă asigur că pot apela în orice moment la ajutor prin contact
vizual, verbal sau prin radio.

Conducător:

Pentru munca în pădure, care comportă riscuri specifice, organizez
operaţiunile astfel încât lucrătorii să nu lucreze niciodată singuri.

Metoda de formare

Spuneţi în ce constau lucrările forestiere care implică riscuri specifice (lucrul cu ferăstrăul
mecanic, doborârea arborilor, punerea la pământ a arborilor aninaţi, fasonarea arborilor
dezrădăcinaţi, lucru în teren abrupt/accidentat)

Nu lucrez singur. Explicaţi lucrătorilor cum să evite să lucreze singuri
Discutaţi metoda în ansamblul ei şi modul de derulare a activităţilor, precum şi
organizarea activităţilor în parchet înainte de începerea lucrărilor.
Definiţi şi atribuiţi responsabilitatea fiecărui angajat care participă la desfăşurarea
activităţii.
Verificaţi în mod regulat existenţa contactului vizual, vocal sau prin radio în timpul
desfăşurării activităţii.
În cazul utilizării comunicaţiilor radio, instruiţi persoanele desemnate cu modul de
lucru.
Lucrătorii care părăsesc postul de lucru trebuie să informeze partenerii din echipa de
lucru.
Atunci când un lucrător rămâne singur, acesta trebuie să se abţină de la a executa
lucrări ce comportă pericole specifice.
Soluţia: planificarea unor lucrări alternative şi anunţarea lucrătorilor înainte de începerea
oricărei activităţi.
- Zona de securitate trebuie să fie respectată în permanenţă.
-

Situaţia locului de muncă:
- Este dimensionată corespunzător echipa de lucru în raport cu condiţiile meteo şi
activităţile planificate?.
- Sunt prevăzute lucrări alternative în cazul în care un lucrător trebuie să rămână
temporar singur?.
Responsabil:
- Desemnaţi un responsabil care va fi contactat în caz de pericol şi explicaţi modul de
avertizare a tuturor celor implicaţi.
Control:
Faceţi cunoscut faptul că veţi verifica modul în care se respectă normele de securitate
şi sănătate în muncă şi în special următoarele aspecte:
Modul de organizare a lucrărilor este cunoscut de fiecare lucrător în parte?.
Contactul vizual, prin voce sau radio este stabilit permanent în cazul în care munca
implică riscuri specifice?.
Explicaţi sancţiunile pentru încălcarea regulilor.

2. Evaluăm arborele ce urmează a fi doborât în
manieră profesională
Lucrător:
După stabilirea direcţiei de doborâre, evaluez arborele şi
mediul în care se află acesta.

Conducător:
Instruiesc cu regularitate lucrătorii cu privire la metoda de
evaluare a arborilor şi a mediului în care se află acesta. Nu
autorizez desfăşurarea activităţii de doborâre a arborilor în
condiţii necorespunzătore de vreme sau vizibilitate redusă.

Metoda de formare

Efectuaţi instruirea la baza unui arbore: la începutul sezonului de recoltare,după o perioadă lungă de
întrerupere a activităţii, sau în cazul unor situaţii speciale la locul de muncă. Repetaţi cele opt puncte
definitorii pentru o evaluare completă a arborelui şi a mediului în care se află: esenţa, piciorul arborelui, forma
coronamentului, riscurile specifice, lungimea arborelui,culoarul de doborâre, mediul în care se aflăarborele.

Nu se stă sub arbori:
- Definiţi concret riscurile previzibile de căderi de pietre, precum şi pericolele generate de
sarcinile suspendate cum ar fi trunchiuri neasigurate, buturugi dezrădăcinate, înainte de
începerea lucrărilor.
- Zonele periculoase trebuie să rămână semnalizate şi cu interdicţie de acces până ce
pericolul este eliminat.
- Rămânerea în zone în care sunt trunchiuri sau buturugi dezrădăcinate este permisă
doar dacă acestea sunt asigurate.
-Nu staţi în zona de acţiune a sarcinilor.

Situaţia locului de muncă:
Pericolele la locul de muncă pentru lucrători sunt eliminate?
- Acestea se limitează doar la locul respectiv de muncă şi la lucrătorii prezenţi?
- Pericolele la locul de muncă sunt eliminate şi pentru alţi participanţi?
- Care sunt măsurile luate pentru protecţia altor participanţi?
Responsabil:
- Desemnaţi o persoană care va fi contactată în caz de pericol şi explicaţi modul de
avertizare a tuturor celor implicaţi.
-

Control:
Faceţi cunoscut faptul că veţi verifica modul în care se respectă normele de securitate şi
sănătate în muncă şi în special următoarele aspecte:
Arborii şi mediul înconjurător sunt evaluate în mod sistematic şi complet înainte de
fiecare tăiere?
-Lucrătorii aleg metoda cea mai sigură de tăiere şi respectă măsurile de securitate
necesare?
-

Explicaţi sancţiunile pentru încălcarea regulilor
Exemple de încălcări ale securităţii în muncă:
-Coronamentul arborelui care se doboară este întrepătruns într-un arbore în picioare
situat în vecinătatea sa.
-Coronamentul arborelui care se doboară este bifurcat şi cu crăci suspendate în această
zonă înfurcită.
-Baza arborelui are o lăbărţare pronunţată.

3. Monitorizăm zona de cădere şi zona
periculoasă şi păstrăm contactul între noi
Lucrător:
În cazul doborârii arborelui mă asigur că nu sunt persoane străine în
zona de cădere a acestuia. Solicit persoanelor prezente în zona
periculoasă să întrerupă lucrul. Rămân în permanenţă în contact
vizual, audio sau radio cu aceştia.

Conducător:
Asigur utilizarea de metode şi proceduri de lucru sigure şi verific dacă
echipa este capabilă să lucreze în condiţii de siguranţă totală. În caz
de nevoie asigur mijloacele tehnice necesare care garantează
comunicarea între lucrători.

Metoda de formare

Marcaţi zona de cădere şi zona periculoasă existentă în jurul arborelui. Faceţi testări cu privire
la existenţa contactului vizual, verbal sau radio între lucrătorii aflaţi în diverse zone de lucru.

Monitorizarea zonei de cădere şi a zonei periculoase:
-

Planificaţi organizarea zilnică a tăierilor de arbori şi a semnalizării căilor de acces.
Îndepărtaţi persoanele neautorizate de la locul de muncă.
În caz de vreme rea şi vizibilitate redusă, opriţi activitatea de tăiere (doborâre).
Organizaţi şi planificaţi procesul de muncă, inclusiv comunicarea între membrii
echipei de lucru.
Desemnaţi responsabilii pentru asigurarea zonei de pericol.
Evacuaţi zona decădere înainte de tăiere (doborâre) şi avertizaţi toate persoanele
prezente în zona periculoasă.
Avertizarea „Atenţie“ trebuie spusă tare şi clar înainte de tăierea (doborâre) arborilor.
Monitorizaţi şi supravegheaţi zona de tăiere şi zona periculoasă înainte şi în timpul
căderii arborelui.
Reluaţi lucrul numai după imobilizarea completă a coroanei şi după o nouă evaluare a
pericolelor.
Contactul vizual, prin voce sau radio trebuie să fie asigurat în permanenţă. Dacă se
constată disfuncţionalităţi se întrerupe imediat lucrul.

Situaţia locului de muncă
-

Care sunt condiţiile concrete la locul de muncă?
Pot fi acestea îmbunătăţite?
În caz de comunicare prin radio este asigurată legătura între toţi cei implicaţi?

Responsabil:
- Desemnaţi o persoană care va fi contactată în caz de pericol şi explicaţi modul de avertizare a tuturor
celor implicaţi.

Control:
Faceţi cunoscut faptul că veţi verifica modul în care se respectă normele de securitate şi sănătate în
muncă şi în special următoarele aspecte:
- Lucrătorii cunosc locul în care trebuie să se afle fiecare membru al echipei?
- Persoanele neautorizate sunt îndepărtate din zona decădere?
- Persoanele prezente în zona periculoasă li s-a cerut întreruperea lucrului?

Explicaţi sancţiunile pentru încălcarea regulilor.
Situaţii concrete de arbori cu diferite situaţii de înclinaţii naturale:
- Arbore fără înclinaţie naturală, caz în care zona de cădere este la 90°,
- Înclinaţie naturală laterală, caz în care zona de cădere este la 180°,
- Înclinaţie naturală contra direcţiei de cădere, caz în care zona de cădere este la 360°.

4. Mergem la locul de retragere (mergem la locul de refugiu
Lucrător:
Aleg calea de refugiu înainte de începutul lucrărilor de tăiere a arborelui şi mă
asigur că aceasta este liberă. După ce am efectuat tăierea, merg la locul de
refugiu şi urmăresc căderea arborelui.

Conducător:
Controlez în mod regulat dacă lucrătorii se adună la locul de refugiu pentru a se
pune la adăpost de pericol în timp oportun.

Situaţii concrete de pericol la doborârea arborilor:
-Cracă/crăci

din arborele doborât proiectată/proiectate înapoi.
- Trunchi de arbore despicat din cauza doborârii defectuoase/ necorespunzătoare
(aplicarea tăieturii din partea opusă mult deasupra tăieturii înclinate a tapei).
- Baza trunchiului se ridică/se poate roti pe cioată/se poate deplasa pe direcţia de
doborâre spre înapoi, lovind fasonatorul (lipsa pragului de frânare şi a zonei de
siguranţă).

Situaţia locului de muncă
-

Există riscuri de cădere sau de împiedicare?
Există situaţii în care nu sunt stabilite locuri sigure de retragere sau
necorespunzătoare?

Responsabil:
- Desemnaţi o persoană care va fi contactată în caz de pericol şi explicaţi modul de
avertizare a tuturor celor implicaţi.

Control:
Faceţi cunoscut faptul că veţi verifica modul în care se respectă normele de securitate şi
sănătate în muncă şi în special următoarele aspecte:
Am găsit un loc de refugiu sigur?
Ajung la timp la locul de retragere, am eliberat calea de retragere înaintea tăierii
(doborârii) şi părăsesc acest loc doar după ce pericolul a trecut?

Explicaţi sancţiunile pentru încălcarea regulilor.

5. Nu rămân în zona periculoasă cu sarcini suspendate
sau neasigurate
Lucrător:
Verific absenţa pericolului deasupra postului meu de lucru, de
exemplu trunchiuri neasigurate sau sarcini suspendate. Dacă e
necesar, iau măsuri pentru a preveni orice risc de deplasare sau
alunecare necontrolată.

Conducător:
Organizez operaţiunile astfel încât să se evite orice pericol cauzat de
sarcini suspendate ori neasigurate, sau chiar de căderi de pietre.
Dau sarcini de lucru clare.
Situaţii concrete de pericol la doborârea arborilor:
La aninarea arborilor nu tăiaţi niciodată arborele aflat în picioare pe care se sprijină.
- Înlăturaţi pericolele (crăci suspendate în arbori, pietre care stau să cadă) înainte de a
începe lucrul la doborâre.
- Ţineţi cont de trunchiurile sau buturugile dezrădăcinate care se pot rostogoli din amonte
de zona unde se lucrează.
-

Metoda de formare

Explicaţi pericolele ce provin de la trunchiurile neasigurate, buturugile dezrădăcinate, sarcinile
suspendate sau neasigurate sau chiar de la căderile de pietre.
Semnalizaţi zonele periculoase cu bandă de marcare. Discutaţi despre măsurile care au fost luate şi
modul în care se aplică acestea,apoi despre organizarea activităţii de doborâre a arborilor

Nu se stă sub sarcini:

- Definiţi concret riscurile previzibile de căderi de pietre,precum şi pericolele generate de
sarcinile suspendate cum ar fi trunchiuri neasigurate, buturugi dezrădăcinate, înainte de
începerea lucrărilor.
- Zonele periculoase trebuie să rămână semnalizate cu interdicţia de acces până ce
pericolul este eliminat.
- Rămânerea lucrătorilor în zone în care sunt trunchiuri sau buturugi dezrădăcinate este
permisă doar dacă acestea sunt asigurate.
- Nu staţi în zona de acţiunea sarcinilor.
Situaţia locului de muncă:
Pericolele pentru lucrători sunt eliminate?. Acestea se limitează doar la locul respectiv
de muncă şi la lucrătorii prezenţi?
- Pericolele la locul de muncă sunt eliminate şi pentru alţi participanţi?
- Care sunt măsurile pentru protecţia altor participanţi?
-

Responsabil:
- Desemnaţi o persoană care va fi contactată în caz de pericol şi explicaţi modul de
avertizare a tuturor celor implicaţi.

Control:
Faceţi cunoscut faptul că veţi verifica modul în care se respectă normele de securitate şi
sănătate în muncă şi în special următoarele aspecte:
Toate activităţile descrise mai sus se desfăşoară în condiţii de siguranţă?
Se va evita zona de pericol din jurul echipamentelor de muncă?
Securitatea tuturor participanţilor la activitatea desfăşurată este garantată?
Toate sarcinile care se află deasupra locului în care îşi desfăşoară activitatea
lucrătorul, sunt asigurate?

Explicaţi sancţiunile pentru încălcarea regulilor.

6. Ne asigurăm împotriva căderilor
Lucrător:

Mă asigur împotriva căderilor când efectuez activităţi pe un
teren accidentat, în pantă, când urc în arbore sau lucrez la
coroana acestuia.

Conducător:

Stabilesc măsurile de prevenire înainte de începerea lucrului.
În cazul în care este necesar să efectuez activităţi ce necesită
utilizarea frânghiei, solicit numai acei lucrători care au
instruirea şi formarea necesară.

Situaţii concrete de pericol la această fază de lucru:

Se utilizează centură de siguranţă pentru cazurile rare de urcare în arbore.
- Asigurarea pe teren deosebit de accidentat se face prin legarea lucrătorului
cu coardă (funie) de ancorare, pentru asigurarea stabilităţii lui.
- Se utilizează şi tehnica de asigurare şi legare cu două corzi a lucrătorului în
situaţii deosebite.
-

Metoda de formare

Se convoacă toţi lucătorii şi se discută instrucţiunile care trebuie aplicate atunci când lucrul se desfăşoară pe
teren în pantă prin urcarea pe arbori, sau sub coroana arborilor. Se explică măsurile de prevenire împotriva
căderilor de la înălţime şi necesitatea utilizării echipamentului individual de protecţie adecvat
•Asigurarea

împotriva căderilor:

Numai persoanele autorizate pot să urce în arbori, acestea trebuie să urmeze un curs
de formare cu acest scop.
- Persoanele autorizate să lucreze la coroana arborelui cu ajutorul frânghiilor trebuie să
fie formate în acest scop.
- Se vor escalada numai arborii sănătoşi,stabili şi în stare naturală bună.
- Nu se urcă niciodată în arbori şi nu se lucrează pe un teren abrupt,în condiţii
nefavorabile de vreme rea.
- Procedaţi la evaluarea sistematică a riscurilor de cădere înainte de începerea lucrului pe
un teren în pantă şi acordaţi echipamentele de protecţie necesare.
-Stabiliţi măsurile de prevenire împotriva căderilor de la înălţime înainte de comunicarea
sarcinii de muncă.
- Instruiţi toţi lucrătorii cu privire la modul corect de utilizare a echipamentului individual
de protecţie împotriva căderilor de la înălţime.
-Se utilizează întotdeauna echipament de protecţie corespunzător pentru activitatea
respectivă, se verifică înainte de fiecare intervenţie, iar în caz de neconformităţi se
distribuie un alt echipament conform, care să asigure condiţii de siguranţă la locul de
muncă.
-

Situaţia locului de muncă

Măsurile de prevenire împotriva căderii adaptate în funcţie de topografia terenului,
trebuie aplicate permanent sau punctual?
- Comunicarea, organizarea în caz de urgenţă şi controlul sunt adaptate la condiţiile
specifice?
- S-au luat măsuri care să permită evacuarea imediată a răniţilor în cazul lucrului pe un
teren în pantă sau la coronamentul unui arbore?
-

Responsabil:
- Desemnaţi o persoană care va fi contactată în caz de pericol şi explicaţi modul de

avertizare a tuturor celor implicaţi.

Control:

Faceţi cunoscut faptul că veţi verifica modul în care se respectă normele de securitate şi
sănătate în muncă şi în special următoarele aspecte:
- Lucrările care implică riscuri de cădere sunt încredinţate numai persoanelor instruite în
acest sens?
- Lucrările care necesită folosirea unor frânghii sunt încredinţate numai persoanelor
instruite în acest sens?
- Măsurile de prevenire împotriva căderilor sunt aplicate în permanenţă?

Explicaţi sancţiunile pentru încălcarea regulilor.

7. Utilizăm echipamente de muncă sigure şi în stare perfectă
Lucrător:
Verific dacă echipamentul de muncă şi dispozitivele de protecţie sunt
complete şi în stare perfectă de funcţionare,înainte de începerea
lucrărilor. Repar echipamentele defecte sau le semnalez superiorului
meu ierarhic.

Conducător:
Asigur echipamentele de muncă adecvate să fie disponibile pentru
toate lucrările. Le verific periodic şi repar sau înlocuiesc imediat
echipamentele defecte.

Acţiuni întreprinse în sensul de mai sus:
Tractorul forestier se va întreţine în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
- Ferăstrăul mecanic se va întreţine în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
- Depozitez la sfârşitul programului de lucru echipamentele de muncă în locuri bine păzite
şi asigurate împotriva utilizării abuzive a a cestora.
-

Metoda de formare

Alegeţi o locaţie potrivită (ex: atelierul mecanic)şi evaluaţi împreună echipamentele de muncă selectate.
Explicaţi regulile de urmat pentru marcarea şi repararea echipamentelor defecte.

Utilizaţi echipamente de muncă sigure:
Întreprinderea trebuie să pună la dispoziţie echipamente de muncă adecvate pentru
toate activităţile.
- Utilizaţi doar echipamente de muncă complete şi cu dispozitive de protecţie în stare
perfectă de funcţionare.
- Utilizaţi întotdeauna echipamente de muncă în conformitate cu scopul pentru care a fost
proiectat.
- Marcaţi echipamentul de muncă defect şi interziceţi imediat utilizarea lui.
- Întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă se încredinţează doar persoanelor
calificate şi instruite în acest sens.
- Asiguraţi mentenanţa echipamentelor de muncă în conformitate cu instrucţiunile
fabricantului.
- Respectaţi intervalele de întreţinere pentru sculele de tăiere şi dispozitivele de
protecţie. Înlocuiţi sculele de tăiere uzate.
- Stabiliţi responsabili în ceea ce priveşte monitorizarea lucrărilor de reparaţii precum şi
pentru achiziţionarea şi înlocuirea acestora.
-

Situaţia locului de muncă:
-

Echipamentul necesar pentru înlocuirea celui defect disponibil?
Responsabilii cu înlocuirea echipamentelor de muncă defecte au fost numiţi?

Responsabil:
-Desemnaţi

o persoană care va fi contactată în caz de pericol şi explicaţi modul de
avertizare a tuturor celor implicaţi.

Control:
Faceţi cunoscut faptul că veţi verifica modul în care se respectă normele de securitate şi
sănătate în muncă şi în special următoarele aspecte:
-Se utilizează doar echipamente de muncă corespunzătoare şi cu dispozitive de protecţie
în perfectă stare de funcţionare?
- Echipamentele de muncă sunt utilizate doar de persoane care au fost calificate şi
instruite în acest sens?

Explicaţi sancţiunile pentru încălcarea regulilor.

8. Nu lucrăm decât dacă este asigurat primul ajutor
Lucrător:
Sunt în măsură să acord primul ajutor. Am întotdeauna lista cu apeluri de
urgenţă asupra mea. Cunosc procedura de urgenţă şi sunt în măsură să alertez
salvatorii.

Conducător:
Mă asigur că organizarea acordării primului ajutor este adaptată la
caracteristicile locului de muncă, că este cunoscută de fiecare lucrător şi
stabilită în scris. Acord imediat primul ajutor.

Acţiuni întreprinse în sensul de mai sus
Verific încă odată existenţa organizării în caz de urgenţă adaptată la caracteristicile
locului de muncă.
-

Verific modul de acordare a primului ajutor şi mă asigur că este cunoscut de către
fiecare lucrător.
- Verific existenţa şi funcţionarea corectă a modului de organizare a acordării primului
ajutor şi documentul scris unde se prevede acest lucru.
-

Metoda de formare

Exersaţi procedurile de alertare a primului ajutor şi de acordare a primului ajutor prin demonstraţii practice.
Organizaţi cursuri de instruire pentru utilizarea echipamentului de acordare a primului ajutor prin apelarea la un specialist.
Prezentaţi consecinţele în cazul unei alerte tardive privind acordarea primului ajutor.

Asiguraţi acordarea primului ajutor
Definiţi în scris organizarea activităţii în caz de urgenţă pentru locurile de
muncă mobile: localizarea geografică, accesul, punctul de întâlnire a echipelor
de salvare, etc. (Punctul de lucru trebuie să fie posibil de accesat de către
echipele de salvatori şi în caz de vreme rea);
Organizarea în caz de urgenţă trebuie să fie accesibilă prin afişajul
corespunzător în atelier, vehicule,în preajma truselor de prim ajutor;
Exersaţi periodic acordarea primului ajutor;
Înainte de începerea lucrului efectuaţi o verificare a sistemelor de comunicaţii
între punctul de acordare a primului ajutor şi locaţiile în care se desfăşoară
activitatea forestieră.
Trusa de acordare a primului ajutor trebuie să se afle într-un loc accesibil
pentru toţi lucrătorii.

Situaţia locului de muncă:
Care sunt condiţiile concrete de pe teren?
Fiecare lucrător poate accesa în orice moment coordonatele geografice ale locului în care
se află?
Toţi angajaţi cunosc în orice moment poziţia tuturor membrilor echipei de lucru?

Responsabil:
Desemnaţi o persoană care va fi contactată în caz de pericol şi explicaţi modul de
avertizare a tuturor celor implicaţi.

Control:
Faceţi cunoscut faptul că veţi verifica modul în care se respectă normele de securitate şi
sănătate în muncă şi în special următoarele aspecte:
Este asigurată acordarea primului ajutor în orice?
Alertarea echipelor de salvatori prin conexiune radio sau telefonică este asigurată în
permanenţă?
Locul de întâlnire cu echipele de salvare este bine definit şi cunoscut?

Explicaţi sancţiunile pentru încălcarea regulilor.

9. Avem grijă de lucrătorii începători
Lucrător:
Respect instrucţiunile superiorului meu ierarhic. Dacă nu sunt sigur de mine
pentru a efectua o lucrare spun STOP şi semnalizez problema superiorului meu.

Conducător:
Mă asigur că lucrătorii începători sunt însoţiţi şi că participă la lucrări în funcţie
de nivelul lor de pregătire.

Metoda de formare
Conducătorii şi ceilalţi lucrători sunt modele de urmat pentru lucrătorii începători;
Trebuie luat în considerare faptul că lucrătorii începători doresc să li se recunoască
meritele (la noi în ţară unii devin într-o clipă eroi fără victorie);
Oboseala, presiune lucrului în echipă, lipsa conştientizării pericolelor îi încurajează pe
lucrătorii începători să-si asume riscuri sau să facă greşeli.

Grija pentru lucrătorii începători:
Însoţirea lucrătorilor începători este încredinţată formatorilor calificaţi;
Formatorii supraveghează respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă de
către lucrătorii începători;
Când se efectuează lucrări care implică riscuri speciale, lucrătorii începători sunt însoţiţi
de formatorul lor sau de înlocuitorul acestuia;
Lucrătorii începători sunt implicaţi în activităţi corespunzătoare nivelului lor de pregătire;
Planificaţi lucrări alternative pentru lucrători începători atunci când aceştia nu pot fi
însoţiţi;
Sarcinile lucrătorului începător şi ale formatorului sunt prevăzute în fişa postului;
Lucrătorii începători execută doar lucrări pentru care au primit o sarcină explicită şi au
fost autorizaţi să le îndeplinească;
Lucrătorii începători au întotdeauna dreptul să oprească lucrul dacă au o necesitate sau
consideră că se află într-o stare de pericol.

Situaţia locului de muncă:
Nivelul de pregătire al lucrătorului începător este corespunzător activităţilor pe care le
desfăşoară?
Lucrătorul începător beneficiază de sprijin necesar în caz de ezitare sau de oboseală?

Responsabil:
Desemnaţi o persoană care va fi contactată în caz de pericol şi explicaţi modul de
avertizare a tuturor celor implicaţi.

Control:
Faceţi cunoscut faptul că veţi verifica modul în care se respectă normele de securitate şi
sănătate în muncă şi în special următoarele aspecte:
Este lucrătorul începător sub supraveghere permanentă în cazul în care participă la
activităţi cu riscuri speciale?
Lucrătorul începător este repartizat în activităţi care corespund nivelului său de
pregătire?

Explicaţi sancţiunile pentru încălcarea regulilor.

10. Purtăm echipamentul individual de protecţie.
Lucrător:
Iau echipamente individuale de protecţie necesare pentru lucrare şi le port. Semnalez
superiorului meu ierarhic echipamentele de protecţie defecte.
Conducător:
Mă asigur că lucrătorii primesc, poartă şi întreţin echipamentele individuale de protecţie.
De asemenea le port şi eu.
Metoda de formare:
Stabiliţi necesarul de echipament individual de protecţie (EIP);
Purtaţi echipamentul individual de protecţie;
EIP se distribuie de către angajator tuturor lucrătorilor inclusiv celor care lucrează parttime;
Fiecare angajat utilizează EIP în scopul pentru care a fost acordat şi semnalizează
imediat defecţiunile şi solicită un echipament nou în cazul în care constată că este
deteriorat, pentru a fi înlocuit;
Angajatorul este obligat să explice regulile privind utilizarea EIP şi să realizeze înlocuirea
celor defecte;
Motivaţi şi convingeţi lucrătorii că EIP constituie înainte de toate o protecţie pentru ei
înşişi. Vorbiţi-le acestora despre fenomenele periculoase la care aceştia sunt expuşi;
Se opreşte lucrul atunci când EIP suferă deteriorări în timpul desfăşurării activităţii şi se
reia lucrul doar după acordarea unui EIP în stare perfectă.

Echipamentul individual de protecţie în exploatări forestiere:
Cască de protecţie cu vizieră şi antifoane, Mănuşi de protecţie, Bocanici sau cizme cu bombeu
metalic, Pantaloni de protecţie (anti-lanţ), Haină sau vestă de protecţie ce asigură o bună
vizibilitate.

Situaţia locului de muncă:
Echipamentul individual de protecţie se află în stare corespunzătoare?
Sunt stabilite regulile de înlocuire în caz de deteriorare?
Noii angajaţi sunt echipaţi şi instruiţi în mod sistematic astfel încât să cunoască modul de
utilizare al EIP în conformitate cu destinaţia acestuia?
În calitate de conducător sunteţi un bun exemplu cu privire la purtarea EIP atunci când
participaţi la activităţi sau inspectaţi un loc de muncă?

Responsabil:
Desemnaţi o persoană care va fi contactată în caz de pericol şi explicaţi modul de
avertizare a tuturor celor implicaţi.

Control:
Faceţi cunoscut faptul că veţi verifica modul în care se respectă normele de securitate şi
sănătate în muncă şi în special următoarele aspecte:
Fiecare angajat poartă echipamentul individual de protecţie acordat?
Este echipamentul individual de protecţie în stare perfectă şi adaptat la nevoile
utilizatorului?

Explicaţi sancţiunile pentru încălcarea regulilor.

Situaţii în exploatări forestiere
Scos apropiat lemnul în parchetele forestiere (Valea
Vaserului, jud. Maramureş)

Situaţii în exploatări forestiere
Aspecte din pădurile patriei noastre (Judeţele Neamţ şi
Maramureş)

Aspecte din pădurile patriei noastre
Pădurea este plămânul nostru de oxigen
(Predeal şi Perşani, judeţul Braşov)

VĂ URĂM O ACTIVITATE FĂRĂ
EVENIMENTE DEOSEBITE !!!.
VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIE !!!.

