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Locuri de muncă sigure pentru toate vârstele
În judeţul Sibiu, începând cu luna mai 2018, s-a desfăşurat Acţiunea de verificare a
modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru
menţinerea „locurilor de muncă sănătoase pentru toate vârstele”. În cadrul acestei
acţiuni, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu au efectuat vizite
de lucru la 10 angajatori care desfăşoară activităţi în domenii precum: industria textilă,
comerţ, producţia de piese şi accesorii auto, construcţii şi industria alimentară.
Menționăm câteva dintre obiectivele acestei acţiuni care se adresează lucrătorilor cu
vârsta peste 55 de ani: promovarea muncii durabile şi a îmbătrânirii sănătoase;
prevenirea problemelor de sănătate pe parcursul vieţii profesionale; conştientizarea şi
consultarea angajatorilor, cât şi a lucrătorilor privind implementarea măsurilor de
securitate şi sănătate în muncă în contextul îmbătrânirii forţei de muncă; conştientizarea
lucrătorilor vârstnici asupra riscurilor la care se expun ca urmare a scăderii lipsei de
atenţie şi a rutinei la locul de muncă; încurajarea schimbului de informaţii şi bune
practici.
Cu ocazia efectuării controalelor, s-au distribuit chestionare de evaluare a condiţiilor de
la locurile de muncă, pentru lucrătorii cu vârsta peste 55 de ani, pentru conducătorii
locurilor de muncă în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, pentru angajatori precum şi
pentru medicii de medicina muncii. Împreună cu angajatorii au fost analizate
chestionarele completate de către subiecţi, fiind identificate problemele cu care se
confruntă lucrătorii cu vârsta peste 55 de ani.
Etapa finală, desfăşurată în luna octombrie, a constat în prezentarea măsurilor care au
fost stabilite la nivel de unitate în vederea îmbunătăţirii mediului de muncă în care îşi
desfăşoară activitatea respondenţii la chestionare – lucrătorii în vârstă, precum şi
rezultatele concrete obţinute în acest sens.
S-a constatat că angajatorii sunt conştienţi de faptul că este necesar să acţioneze în
sensul promovării muncii durabile şi a îmbătrânirii sănătoase încă de la începutul vieţii
profesionale, să prevină problemele de sănătate ale lucrătorilor pe parcursul activităţilor
ocupaţionale, prin implemetarea strategiilor menite să prevină şi să gestioneze
îmbătrânirea salariaţilor, prin menţinerea unei bune calităţi a vieţii la locul de muncă,
prin organizarea ergonomică a muncii se poate lucra în mod eficient, la orice vârstă, cu
lucrători competitivi şi sănătoşi.
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