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Săptămâna Europeană de Securitate şi Sănătate în Muncă
La nivelul Uniunii Europene, prin Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în
Muncă (EU-OSHA) se organizează Campania „Locuri de muncă sănătoase” 2018-2019,
Managementul substanțelor periculoase la locul de muncă, pe care Inspecția Muncii o
desfășoară la nivel național, prin organizarea Săptămânii Europene de Securitate şi
Sănătate în Muncă.
Cu această ocazie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a organizat, în data de 01
octombrie 2018, o întâlnire la care au participat reprezentanţi ai angajatorilor și
angajaților din judeţul Sibiu și specialiști în domeniul securității și sănătății în muncă și al
relațiilor de muncă.
Obiectivele acestei campanii, coordonată de EU-OSHA și organizată în peste 30 de țări, au
în vedere creșterea gradului de conștientizare a riscurilor pe care le reprezintă
substanțele periculoase la locul de muncă, promovarea unei culturi a prevenirii pentru
eliminarea sau gestionarea eficace a riscurilor, îmbunătățirea înțelegerii riscurilor
asociate cu agenții cancerigeni, identificarea lucrătorilor cu nevoi speciale și cu
vulnerabilități și furnizarea de informații privind evoluția politicilor și legislația relevantă.
Potrivit sondajului în rândul întreprinderilor, efectuat de EU-OSHA substanțele chimice
sau biologice sunt prezente în 38 % din întreprinderi, iar 17 % din lucrătorii din UE declară
că manevrează sau intră în contact cutanat cu produse sau substanțe chimice în proporție
de cel puțin 25 % din timpul lor de lucru, iar 15 % respiră fum (cum ar fi gaze de
eșapament sau fum de sudură), pulberi sau praf (precum praf de lemn sau praf mineral).
În cadrul întâlnirii de la Sibiu, inspectorii de muncă au prezentat materiale relevante
privind riscurile generate de substanțele periculoase, dar și bune practici pentru
gestionarea corectă și eficientă a acestor riscuri.
De asemenea au fost prezentate și materiale referitoare la noutățile legislative din
domeniul relațiilor de muncă.
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