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Campania Organizaţiei Internaţionale a Muncii
pentru Ziua Internaţională a SSM din anul 2021
ANTICIPARE, PREGATIRE ŞI RĂSPUNS LA SITUAŢII DE CRIZĂ
OIM sărbătorește Ziua Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în
Muncă (SSM) pe 28 aprilie a fiecărui an pentru promovarea la
nivel mondial a prevenirii accidentelor și a bolilor profesionale.
28 aprilie este, de asemenea, o zi în care mișcarea sindicală din
lume onorează memoria victimelor accidentelor de muncă și a
bolilor profesionale și organizează simultan campanii în întreaga
lume.
Pandemia de COVID-19 a avut un impact profund asupra aproape fiecărui aspect al lumii
muncii - de la amenințarea imediată de a se infecta cu noul coronavirus până la
pierderile de locuri de muncă pe scară largă în sectoarele-cheie, închiderea
întreprinderilor, restricțiile privind mobilitatea și transportul aerian, blocările,
închiderea școlilor și impactul asupra lanțurilor de aprovizionare globale.
Aceste schimbări rapide ca răspuns la pandemie au dus la niveluri ridicate ale șomajului,
la o pierdere a programului de lucru și la închiderea întreprinderilor și la locuri de muncă
precare pentru mulți lucrători.
Lucrătorii și întreprinderile au fost deosebit de vulnerabile în timpul crizei la riscurile
legate de securitatea și sănătatea în muncă.
Pandemia a expus toți lucrătorii și oamenii din lumea muncii la riscul de infectare cu
noul coronavirus. Unii lucrători au fost expuși în special acestui risc, cum ar fi cei din
asistența medicală din cadrul compartimentelor de urgență şi cele de terapie intensivă,
asistenții sociali.
Locurile de muncă în care lucrătorii își petrec timpul în interior, în imediata apropiere a
celorlalţi, inclusiv în timpul interacțiunilor de lucru, al cazărilor comune și al
transportului au devenit, în unele cazuri, surse de focare ale virusului.
Acest lucru poate fi atribuit dificultății de a practica distanțarea fizică în interior și
ventilației deficitare.
Pe lângă riscul de a achiziționa noul coronavirus, lucrătorii din toate sectoarele s-au
confruntat cu alte pericole care au apărut în timpul pandemiei, inclusiv cu creșterea
stresului la locul de muncă, a violenței și hărțuirii.
Noile practici și proceduri de lucru adoptate pentru a atenua răspândirea virusului pot
crea, de asemenea, noi riscuri în materie de SSM, inclusiv pericole chimice, ergonomice
și psihosociale.
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În cele din urmă, este important să se asigure respectarea tuturor reglementărilor în
materie de securitatea și sănătatea în muncă.
Criza provocată de COVID-19 a subliniat necesitatea consolidării sistemelor de inspecție a
muncii, astfel încât acestea să se poată adapta pentru a face față acestor noi provocări.
Aplicarea ierarhiei controalelor la eliminarea și înlocuirea COVID-19.
Deoarece nu este încă posibilă eliminarea completă a pericolului (noul coronavirus),
poate fi posibilă reducerea expunerii și a ratei de transmitere prin înlocuirea proceselor
vechi de lucru cu altele noi.
Măsuri tehnice: Aceste tipuri de controale reduc expunerea la pericole fără a se baza pe
comportamentul lucrătorilor și pot fi cele mai rentabile soluții de pus în aplicare.
Controalele tehnice includ, de exemplu: îmbunătățirea ventilației; instalarea barierelor
fizice, ar fi apărătoarele din plastic transparent; instalarea unei ferestre drive-through
pentru serviciul clienți.
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montarea de filtre
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paravane

bariere/

Folosirea marcajelor
pe pardoseli

Măsuri administrative și organizaționale: Aceste tipuri de controale constau în modificări
ale politicii sau procedurilor de lucru pentru a reduce sau a minimiza expunerea la un
pericol. Aceste măsuri pot avea scopuri diferite, inclusiv asigurarea distanței fizice (de
exemplu, introducerea de schimburi suplimentare și/sau zile alternative, organizarea
timpilor de intrare, ieșire și pauză); promovarea bunelor practici de igienă, îndreptate
atât către lucrători, cât și către locul de muncă; punerea în aplicare a practicilor de
control al infecțiilor (de exemplu, stabilirea de politici privind monitorizarea sănătății,
adoptarea de măsuri de răspuns pentru lucrătorii bolnavi sau potențial infectați etc.).

Telemuncă

Instruirea
lucrătorilor

Organizarea de
întâlniri pe platforme
on line

Asigurarea distanţării Implicarea lucrătorilor Implementarea
fizice
în reevaluarea
de măsuri
riscurilor
complementare

Adaptarea programului
de lucru pentru
prevenirea aglomerărilor

Renunţarea la
călătoriile
neesenţiale

Furnizarea de
informaţii de
actualitate

Adaptarea programului
de lucru/asigurarea
pauzelor regulate

INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SATU MARE
Alte măsuri:

Folosirea EIP

Monitorizare şi coordonare

Curăţarea suprafeţelor şi
asigurarea igienei

Măsuri/proceduri aplicate
la apariţiei cazurilor de
infectare cu SARS-Cov2

28 aprilie la nivel global este și o zi în care mișcarea sindicală din lume comemorează
Ziua internațională a lucrătorilor decedaţi și răniți. Pentru a onora memoria victimelor
accidentelor de muncă și a bolilor profesionale se organizează simultan campanii de
conştientizare şi informare în întreaga lume.
În România, numărul accidentelor de muncă a scăzut în ultimi doi ani.
În total, în 2020 a fost înregistrat un număr de 4.375 de persoane accidentate (faţă de
5.822 în 2019).
Numărul deceselor înregistrate la locul de muncă a fost de 143, în scădere faţă de nivelul
din 2019, când au fost înregistrate 261 cazuri.
În judeţul Satu Mare în anul 2020 au fost înregistrate 57 persoane accidentate (85
persoane în 2019), din care 5 persoane accidentate mortal (identic cu 2019).
Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de
muncă sunt:
 Construcţii de clădiri - 13 accidente;
 Industria alimentară - 8 accidente;
 Fabr. prod. cauciuc şi mase plastice - 8 accidente;
 Fabricarea echipamentelor electrice – 5 accidente;
 Industria construcţiilor metalice – 4 accidente;
 Fabricarea de mobilă – 4 accidente;
Trei accidentele de muncă mortale, din domeniul construcţiilor, s-au produs în alte
judeţe, dar au fost înregistrate de noi datorită faptului că angajatorii au sediul în judeţul
Satu Mare.
Celelalte două accidente de muncă mortale au fost de circulaţie, respectiv de traseu.

INSPECTOR ŞEF
Cristian-Iosif SASU

