COMUNICAT DE PRESĂ
TEMPERATURI EXTREME RIDICATE
Având în vedere faptul că a început sezonul de vară care implică înregistrarea
temperaturilor ridicate, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu aduce la cunoştinţa tuturor
agenţilor economici, conform OUG nr.99/2000, obligativitatea aplicării măsurilor pentru
asigurarea protecţiei persoanelor încadrate în muncă, pentru perioadele în care se înregistrează
temperaturi extreme.
Prin temperaturi extreme ridicate se înţeleg temperaturile care depăşesc +370C sau,
corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel ( ITU >80 indice
temperatură - umiditate).
Centrul Regional de Meteorologie şi Hidrologie „ Transilvania Sud” Sibiu are obligaţia să
comunice prin mijloacele mass-media locale, zonele în care temperaturile pot atinge limitele
prevăzute de lege, nivelul acestor temperaturi precum şi prognoza pentru perioada următoare.
În acest sens, atunci când se înregistrează temperaturi extreme, pe o perioadă de cel puţin
2 zile consecutiv, angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri minimale:
A. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:
- reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
- asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
- alternarea efortului dinamic cu cel static;
- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu
curenţi de aer;
B. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:
- asigurarea apei minerale , câte 2-4 litri/persoană/schimb;
- asigurarea echipamentului individual de protecţie;
- asigurarea de duşuri.
Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de munca în condiţii de temperaturi extreme se vor
lua următoarele măsuri:
 asigurarea examenelor medicale la angajare şi periodice;
 asigurarea primului ajutor;
 trecerea în alte locuri de muncă, sau reducerea programului de muncă
pentru persoanele care au afecţiuni cu contraindicaţii privind munca
în temperaturi extreme.
Nerespectarea acestor măsuri de prevenire constituie contravenţie şi se sancţionează de către
inspectorii de muncă cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei.
Menţionăm că până la data prezentei nu au fost înregistrate în judeţul Sibiu temperaturi
extreme.
Inspector şef,
Szombatfalvi - Török Francisc
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