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Pe data de 28 aprilie Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) sărbătoreşte Ziua
internaţională a sănătăţii şi securităţii în muncă pentru a promova prevenirea accidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale la nivel mondial.
Aceasta este o campanie de conştientizare, care urmăreşte atragerea atenţiei la nivel
internaţional asupra tendinţelor emergente în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi asupra
amplorii vătămărilor, bolilor şi deceselor asociate muncii, la nivel mondial.
Sărbătorirea Zilei internaţionale a sănătăţii şi securităţii în muncă face parte din strategia
globală a OIM pentru sănătate şi securitate în muncă şi promovează crearea unei culturi
globale a sănătăţii şi securităţii preventive, cu implicarea tuturor părţilor interesate.
Cu ocazia zilei de 28 aprilie 2014 - Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în
muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, a organizat o întrunire având ca temă „Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor
chimice în muncă”, eveniment care s-a desfăşurat la Sibiu, în Aula Magna a Facultăţii de Medicină
din Sibiu, str. Lucian Blaga, nr. 2A.
Motivul pentru care s-a ales această temă pentru anul 2014, este acela că protecţia
lucrătorilor faţă de riscurile asociate cu expunerea la aceste substanţe chimice reprezintă încă una
dintre cele mai importante provocări pentru toţi cei implicaţi în asigurarea securităţii şi sănătăţii în
muncă.
La acest eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale,
angajatori sau reprezentanţi ai acestora, lucrători desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de
prevenire şi protecţie, reprezentanţi ai partenerilor sociali şi alţi actori din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă.
În cadrul acestei întruniri au fost prezentate prevederile legislative referitoare la securitatea
şi sănătatea lucrătorilor care utilizează agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, precum şi
măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le asigure angajatorii.
S-a realizat, de asemenea, şi o analiză a accidentelor de muncă înregistrate în ultimii 5 ani,
2009-2014, în judeţul Sibiu, scoţându-se în evidenţă aspecte relevante ale impactului substanţelor
chimice asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
Pe ordinea de zi s-au numărat şi alte subiecte, cum ar fi:
o programe academice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” desfăşurate de
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu;
o impactul utilizării substanţelor periculoase asupra mediului de muncă;
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o asigurarea unui mediu de muncă decent prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor
legislative specifice domeniului relaţiilor de muncă.
o exemple de bune practici adoptate în cadrul unor întreprinderi sibiene, pentru protejarea
lucrătorilor expuşi la solvenţi organici.
o riscuri chimice specifice tehnologiilor industriale din Judeţul Sibiu.
Cu această ocazie, unii dintre angajatori au prezentat exemple de bune practici din
activitatea lor, referitoare la protejarea, formarea, instruirea lucrătorilor expuşi la agenţi chimici
periculoşi.
Având în vedere faptul că în cazul expunerii lucrătorilor la substanţe/amestecuri chimice,
echipamentul individual de protecţie adecvat joacă un rol foarte important, cu prilejul acestei
întruniri, a fost organizată şi o expoziţie cu echipamente individuale de protecţie, fiind efectuate
demonstraţii practice privind modul corect de selectare, utilizare, denocivizare şi păstrare a
acestora.
Cu ocazia acestui eveniment, pentru a veni în sprijinul angajatorilor, ITM Sibiu a organizat
un “Birou de Consultanţă”, în holul Facultăţii de Medicină a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
iar inspectorii de muncă au răspuns întrebărilor angajatorilor pe diverse teme referitoare la
securitatea şi sănătatea lucrătorilor 96610, precum şi cu privire la asigurarea unui mediu de muncă
decent prin aplicarea legislaţiei specifice relaţiilor de muncă.
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