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Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu va desfăşura pe parcursul anului 2014 o
Campanie Europeană, coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia
Muncii, privind prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel.
Analizele statistice au evidenţiat faptul că alunecarea, împiedicarea şi căderea
constituie cele mai frecvente cauze de accidentare, în toate domeniile de activitate,
ponderea acestora fiind de 24% din totalul accidentelor de muncă .
Proporţia accidentelor de muncă datorate căderilor faţă de totalul accidentelor
de muncă din 2010, pe ţări, este reprezentată în diagrama de mai jos:

În urma examinării domeniilor de activitate, se poate menţiona faptul că
numărul accidentelor de muncă produse ca urmare a căderilor la acelaşi nivel este cel
mai mare în industria prelucrătoare 24%, în transporturi şi depozitare 15%, iar în
construcţii şi comerţ 14%.
Căderea la acelaşi nivel este una din cauzele accidentelor de muncă, în primul
rând la persoanele în vârstă şi reprezintă 27% din totalul accidentelor de muncă pentru
persoane cu vârste cuprinse între 45 şi 54 ani, 33% pentru persoane de 55-64 ani,
ajungând la 45% pentru persoanele cu vârsta peste 65 ani.
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Alunecarea şi împiedicarea pot avea consecinţe deosebite, provocând vătămări
grave precum fracturi ale oaselor sau comoţii cerebrale, incapacitatea de muncă durând
cel puţin o lună în 35% din cazuri.
În conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă (Legea nr.
319/2006) angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
atât la posturile de lucru cât şi pe căile de acces, pe toată durata desfăşurării sarcinilor
de muncă.
Campania pe care o va desfăşura Inspectoratul Teritorial de muncă Sibiu,
pentru prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel, urmăreşte creşterea gradului
de conştientizare, a angajatorilor şi angajaţilor, privind necesitatea respectării cerinţelor
minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi securităţii
lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat alunecărilor şi căderilor la
acelaşi nivel.
Trebuie avut în vedere că o mai bună aplicare şi respectare a legislaţiei,
referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, vine în
sprijinul îmbunătăţirii stării de bine la locurile de muncă, la reducerea numărului de
accidente de muncă şi a bolilor profesionale, într-un cuvânt la ridicarea nivelului de
securitate şi sănătate în muncă.
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