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Prefață 
LUCRUL ÎN CONDIȚII DE SECURITATE ESTE NU NUMAI POSIBIL, 
CI ȘI INDISPENSABIL

Accidentele înregistrate la locul de muncă sunt multe, chiar prea multe, dar lucrul 
în condiții de securitate este nu numai posibil, ci și indispensabil. Acesta este un 
principiu care trebuie să prevaleze, dincolo de severitatea cifrelor și a statisticilor, în 
spatele cărora se află persoane, povești de durere, familii și vise distruse. Chiar și 
înregistrarea unui singur accident pe an ar reprezenta oricum o înfrângere pentru 
toată lumea. „Desfășurarea propriei activități lucrătoare nu poate însemna punerea 
în pericol a vieții”, a amintit - pe bună dreptate - de mai multe ori președintele Repu-
blicii Italiane, Sergio Mattarella, subliniind că „afirmarea drepturilor la locul de muncă, 
în primul rând a dreptului de a trăi, nu este numai un termometru al vieții civile ci și un 
generator de valoare pentru societate, pentru lucrători, pentru companii”.
În contextul situațiilor privind lucrători nedeclarați, angajări ilegale, nereguli în pro-
gramul de lucru, încălcări penale sau administrative care privesc transportul lu-
crătorilor sau direct sănătatea și siguranța acestora, chiar și inspecțiile din sectoa-
rele agroalimentar și de mediu redau o realitate foarte negativă în care, din păcate, 
numărul accidentelor mortale rămâne ridicat și semnalările de boli profesionale 
sunt în creștere. Dacă încercăm să ne imaginăm cantitatea de date neincluse în 
statisticile oficiale și numărul redus de inspecții, efectuate de obicei de către enti-
tăți cu personal insuficient, este mai mult decât rezonabil să ne imaginăm că până 
și imaginile furnizate periodic de Inspectoratul Național de Muncă și de Inail [Insti-
tutul Național de Asigurări împotriva Accidentelor de Muncă] sunt doar vârful unui 
aisberg. Un motiv în plus pentru a considera că dacă încetăm să ne facem griji cu 
privire la securitatea la locul de muncă, ar fi o renunțare de neiertat pentru noi. 
Nu începem de la zero, avem multe bune practici de replicat și legi bune de aplicat. 
Acest lucru nu este totuși suficient. Trebuie să depășim, odată pentru totdeauna, 
politicile din ziua succesivă, ale doliului postum, ale retoricii cu privire la decesele 
cauzate de accidente tragice. Pentru că, în realitate, decesele cauzate de acciden-
te tragice sunt mult mai puține decât în aparență: în spatele accidentelor se află 
aproape întotdeauna responsabilități specifice, neglijență, neatenție, o căutarea 
spasmodică a profitului ca singur obiectiv de referință. Este nevoie în mod clar de 
o strategie națională de prevenire, precum și de o înăsprire a măsurilor represive. 
Trebuie să facem un salt de calitate, începând cu categoriile noastre de activitate, 
pentru a garanta lucrul în condiții de securitate: să recompensăm companiile care 
respectă standardele de securitate și să le sancționăm pe cele care nu fac acest 
lucru, să încurajăm modernizarea utilajelor, în special a utilajelor agricole, să reinve-
stim „comoara” salvată în fiecare an de către Inail, să extindem ponderea bilaterali-
smului, să fim foarte atenți în ceea ce privește subcontractările, să ne îmbunătățim 
cunoștințele, abilitățile și inovațiile tehnologice care fac utilizarea utilajelor și a mi-
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jloacelor mai sigură. Trebuie să ne opunem unor practici inconștiente, cum ar fi an-
gajarea tinerilor care tocmai au fost angajați în locuri de muncă cu risc ridicat unde, 
alături de instruire, practica și experiența sunt indispensabile. De asemenea, tre-
buie să ne opunem ocupării persoanelor cu vârstă de peste cincizeci sau șaizeci 
de ani în sarcini grele, cu schimburi de lucru care necesită condiții psihofizice core-
spunzătoare. Mai presus de toate, trebuie să valorificăm rolul organelor teritoriale 
bilaterale și să majorăm spațiul acordat participării: să consolidăm funcțiile dele-
gaților de securitate, să garantăm supravegherea și controlul efectiv, să efectuăm 
inovarea contractelor acordând atenție deosebită problematicii instruirii. Atenție 
însă: învățarea trebuie să fie transversală și intergenerațională. Cultura securității și 
a sănătății trebuie să-și aibă rădăcina în sentimentul comun, trebuie să implice toți 
lucrătorii și angajatorii, toate generațiile. Din acest motiv vom continua să implicăm 
și sistemul școlar în inițiativele noastre, pentru a-i stimula pe cei mai mici să-și spo-
rească sensibilitatea față de o problemă care ne preocupă pe toți. Deoarece tinerii 
și tinerele de astăzi vor fi lucrătorii de mâine, antreprenorii viitorului. De asemenea, 
această broșură concepută ca ghid practic și instrument agil de informare, ur-
mărește obiective clare de prevenire a accidentelor și de împărtășire a culturii se-
curității pe scară largă, în toate teritoriile și în toate locurile de muncă. Este vorba 
de un „work in progress”, care poate fi implementat și împărtășit într-o manieră 
actualizată, inclusiv în raport cu viitoarele modificări legislative, prin diverse canale 
de comunicare, precum site-ul nostru și aplicația noastră mobilă gratuită „We Fai”.  
Opțiunea de a elabora o versiune multilingvă, adresată și în limbile principalelor țări 
de origine întâlnite în rândul lucrătorilor străini din sectoarele noastre, face ca acest 
document să fie și mai valoros, deoarece permite furnizarea de informații impor-
tante chiar și persoanelor care lucrează de puțin timp în Italia și care nu au abilități 
lingvistice corespunzătoare pentru a cunoaște indicațiile și reglementările țării. 
Această abordare reprezintă o valoare adăugată care întărește rolul nostru de sin-
dicat al participației și al solidarități, ca organizație care supraveghează teritoriul și 
consideră fiecare persoană și demnitatea muncii ca instrument central de emanci-
pare și incluziune. În calitate de Fai Cisl, această abordare este centrală pentru toate 
acțiunile noastre de reprezentare de zi cu zi și va fi practicată pe tot parcursul anului 
2023 inclusiv prin campania „Fai più sicurezza”. Va fi un angajament pe care îl vom 
implementa prin acțiuni la nivel general: măsuri de securitate la nivelul companiilor, 
adunări la locul de muncă, seminarii și cursuri de instruire aprofundate, demonstrații 
și flashmob-uri, implicarea instituțiilor la toate nivelurile și pe toate teritoriile. Vom 
face tot posibilul pentru a atinge - făcând presiune asupra afacerilor, instituțiilor, so-
cietății civile, lumii educației - obiectivul de eliminare a deceselor și accidentelor la 
locul de muncă. Pentru a contribui, împreună, la un nou sezon de creștere și dezvol-
tare bazat pe echitate, demnitate și muncă de calitate.

Onofrio Rota 
Segretar General Fai Cisl
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SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ: DEFINIȚII, SARCINI, ROLURI

Există multe reglementări referitoare la securitatea muncii, dar principala 
este Decretul Legislativ 81/2008, cunoscut și sub denumirea de T.U.S.L. 
(legislație consolidată privind siguranța la locul de muncă).

Accident 

Acesta este un eveniment direct, imediat, adică ceva care se întâmplă, cau-
zat din mai multe motive posibile, care lezează muncitorul, provocând răni 
(leziuni, fracturi, etc.) de diferite feluri. Accidentele sunt în mod clar rezulta-
tul unei cauze. Acestea includ eroarea umană, defecțiunea echipamentului, 
comportamentul neregulat, încălcarea regulilor de prevenire, etc. 

Boală profesională

Boala reprezintăprejudicierea sănătății unui muncitor, care este cauzată, de 
asemenea, de activitatea de muncă, dar, spre deosebire de accident, nu exi-
stăun element de urgență. Înseamnă că prejudiciul este cauzat lent, dea lun-
gul lunilor și/sau anilor. Deexemplu,ar putea fi vorba de expunerea la agenți 
chimici periculoși, efectuarea de mișcări incorecte pentru o perioadă lungă 
de timp, expunerea la condiții dure de lucru, fără precauții pentru o perioadă 
lungă de timp, etc. 

INAIL (agenția de asigurări de pensii) și asigurări pentru accident și boală

În momentul în care un muncitor este angajat, angajatorul acestuia este obli-
gat să-ifacă asigurare, astfel încât să poată primi îngrijiri medicale și, even-
tual, să primească despăgubiri pentru orice boli sau răni la locul de muncă.

Sarcini, responsabilități, sancțiuni 

T.U.S.L. impune companiilor să angajeze anumite persoaneînsărcinate cu 
îmbunătățirea nivelului de siguranță, evitând astfel accidentările și bolile pro-
fesionale.

Rolurile jucate de persoanele a căror sarcină este 

T.U.S.L. impune companiilor să angajeze anumite persoaneînsărcinate cu 
îmbunătățirea nivelului de siguranță, evitând astfel accidentările și bolile 
profesionale.
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Roluri cheie 

ANGAJATOR 

DIRECTOR EXECUTIV

SUPRAVEGHETOR 

MUNCITORI 

MEDICUL COMPANIEI 

REPREZENTANT AL LUCRĂTORILOR 
PENTRU SECURITATE (RLS)

OPERATORI ANTIINCENDIU ȘI 
URGENȚE DE PRIM AJUTOR

RESPONSABIL CU SĂNĂTATEA ȘI 
SECURITATEA MUNCII (RSPP)

RUDE CARE ÎȘI 
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA 
LUCRĂTOARE PREVALENT 
ÎN AFACEREA DE FAMILIE
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Angajator 

Angajatorul este titularul raportului de munca, sau în orice caz cel 
care răspunde de companie. 

Elesteo persoană fizică care are puterea materială de a lua deciziiși de a su-
porta cheltuieli; de aceea este responsabil în primul rând pentru gestiona-
rea securității și sănătății muncitorilor companiei. 
Pur și simplu, angajatorul este cel care trebuie să organizeze munca în cel 
mai sigur mod posibil, de exemplu trebuie să:
• evalueze riscurile și să găsească cea mai bună modalitate de a le elimina 

sau de a le reduce 
• îl pună pe medicul companiei să efectueze examinări medicale ale mun-

citorilor; 
• informeze muncitorii atunci când există riscuri; 
• formezeși instruiascămuncitoriipentru lucrulîn siguranță; 
• instaleze semne de siguranță; 
• numeascămuncitori care să facă față situațiilor de urgență (stingerea in-

cendiilor și primul ajutor); 
• oferemuncitorilor echipamentul individual de protecție de care au nevoie; 
• mențină în siguranțăutilajeleși echipamentele de lucru 
• ... multe alte lucruri...
Pentru a îndeplini aceste sarcini, angajatorul poate primi ajutor din partea 
multor persoane. Unele dintre acestepersoane ocupă rolurile care sunt 
enumerate și explicate în paginile următoare. 

Responsabil cu sănătatea și securitatea muncii 

Responsabilul cu sănătatea și securitatea munciieste persoana cu 
cunoștințe și cu experiență al cărei rol este de a „ajuta” angajatorul 
să organizeze munca cât mai sigur posibil. 

În special, el ajută la identificarea riscurilor (legate de muncă sau de utilaje-
le și echipamentele utilizate) și sfătuiește angajatorul referitor la eliminarea 
sau reducerea acestora. În unele cazuri, angajatorul însuși este cel care înd-
eplinește acest rol, în timp ce alteori este o persoană din afara companiei. 
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În cadrul întreprinderilor agricole și zootehnice cu până la treizeci de unități 
anuale de muncă (angajați cu normăîntreagă, așa cum sunt definiți de re-
glementările UE), Angajatorul poate îndeplini direct sarcinile Serviciului de 
Prevenire și Protecție a Riscurilor, cu condiția să fi urmat cursuri de forma-
re specifice. În cadrul întreprinderilor agricole sau unităților de producție cu 
până la cinci lucrători, angajatorul, după frecventarea cursurilor specifice, 
poate îndeplini în mod direct sarcinile de prim ajutor, precum și prevenireași 
evacuarea incendiilor, chiar și atunci când a încredințat sarcina de șef al de-
partamentului de prevenire și evacuare unei persoane din cadrul intern, sau 
serviciilor externe, informând prealabil reprezentanții muncitorilor (Respon-
sabil cu sănătatea și securitatea muncii).

Supraveghetor

Supraveghetorul de siguranță este acea persoană care este un supe-
rior direct (de exemplu, maistru), care este responsabilă de aplicarea 
prevederilor angajatorului pentru siguranța lucrătorilor. 

În agricultură, acest rol este adesea îndeplinit de către rude.  El supraveghează, 
verifică și monitorizeazăîn numele angajatorului. Acesta are obligația de a mu-
stra muncitorii care nu respectă regulile de siguranțăși, dacăei continuă cu ne-
respectarea acestora, el trebuie să anunțe angajatorul, care va lua măsurile ne-
cesare. Astfel, muncitorul trebuie să urmeze instrucțiunile supraveghetorului. 
Supraveghetorul are și sarcina de a opri munca în cazul în care realizează că exi-
stă un pericol pentru siguranța muncitorului care execută sarcina. 

Medicul companiei

Medicul companiei este responsabil de monitorizarea stării de 
sănătate a muncitorilor și de a se asigura că activitățile pe care le 
desfășoarăaceștia nu duc la nicio prejudicierea sănătății.  

Medicul este responsabil cu: 
• Examinarea caracterului adecvat la locul de muncă (adică se asigură că 

starea de sănătate a muncitorului este compatibilă cu tipul de riscuri care 
există în activitățile sale de muncă); această examinare se face în momen-
tul angajării, sau atunci când muncitorului i se atribuie alte sarcini decât cele 
inițiale (de exemplu, dacă este convenită schimbarea locului de muncă); 
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• Efectuarea de evaluări de inaptitudine parțială temporară sau permanen-
tă, atunci când este necesar. Aceasta înseamnă că muncitorul poate lu-
cra, dar nu poate face tot ceea ce pot face ceilalți muncitori. Atunci când 
medicul dă inaptitudine parțială, acesta trebuie să informeze angajatorul. 

• Controalele periodice, de obicei o dată pe an, pentru verificarea stării de 
sănătate a muncitorului; 

• Examinări după absența de la locul de muncă mai mare de 60 de zile, indi-
ferent de motiv. 

• Examinări la sfârșitul lucrului, atunci când prevede legea. 
• Vizite la locul de muncă, pentru asigurarea condițiilor de igienă. 
Întreprinderile agricole sunt obligate să desemneze un medic competent 
atunci când sunt prezente următoarele riscuri: 
• manipularea manuală a încărcăturilor 
• risc biologic 
• risc chimic 
• risc de zgomot 
• testarea consumului de droguri și alcoolemiei pentru muncitorii care con-

duc utilaje mecanice 

NOTĂ:
În sectorul agricol, în cazul muncii obișnuite, simple, examinarea me-
dicală pentru muncitorii sezonieri și pe perioadă determinată trebuie 
efectuatăanual și poate fi „transmisă” altor ferme. Aceasta înseamnă 
că muncitorii care se mută la o altă fermă pentru a efectua lucrări si-
milare nu trebuie să repete examenul anual
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Reprezentant ales pentru siguranța muncitorilor (RLS)
Reprezentant desemnat pentru siguranța muncitorilor (RLST)

Această persoană este un muncitor ales dintre lucrătorii întrep-
rinderii (RLS) sau desemnat din organele mixte (RLST) care repre-
zintă muncitorii companiei sau sectorului (adică agricultura) și are 
acces la documentele de securitate a muncii. 

Desemnarea sau alegerea reprezentantului pentru siguranță diferăîn fun-
cție de dimensiunea companiei. El îndeplinește următoarele funcții:
• Avertizarea managerului companiei cu privire la riscurile identificate în 

cursul activităților acestuia; 
• Promovarea elaborării, identificării și implementării măsurilor de prevenire 

adecvate pentru protejarea sănătății și securității muncitorilor; 
• Exprimarea opiniilor în timpul vizitelor și inspecțiilor efectuate de autori-

tățile relevante; 
• Participarea la ședința periodică prevăzută la articolul 35 din Decretul Le-

gislativ 81/2008. Decretul Legislativ 81/2008.
Rolul îi oferă acces la toate zonele de lucruși, în cazul în care consideră că 
măsurile luate pentru protejarea muncitorilor sunt inadecvate, poate sesiza 
problema autorităților competente. 
Deasemenea, el are obligațiade a își da opinia cu privire la: 
• evaluarea riscurilor; 
• desemnarea reprezentanțilorde prevenire și protecție; 
• desemnarea și instruirea persoanelor responsabile cu prevenirea incendi-

ilor, primul ajutor, evacuarea muncitorilor. 
Din aceste motive, reprezentantul pentru siguranța muncitorilor este o 
persoană foarte importantă în companie. Pentru a îndeplini această sarcină, 
RLS/RLST trebuie să participe la un curs special de formare și să se mențină 
la curent prin participarea regulată la cursuri.

Responsabili cu urgențele (incendiu și prim ajutor de urgență) 

Muncitori responsabili cu urgențele (incendiu și prim ajutor) Este 
vorba despre muncitorii, aleși de angajator, care se ocupă de inter-
venția în caz de incendiu sau rănire a unui muncitor. 

Pentru a putea face acest lucru, aceștia urmează cursuri speciale de stin-
gere a incendiilor și prim ajutor și trebuie să-și mențină pregătirea la zi, în 
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condițiile legii.  În funcție de mărimea companiei sau de sarcinile care se 
execută, angajatorul poate desemna mai mulți responsabili cu urgențele. 
După cum s-a menționat mai sus, în unele ferme, funcția de manager de-
gestionare a urgențelor poate fi ocupatăchiar de angajator. 
Este important ca toți muncitorii săștie cine sunt responsabilii cu urgențele. 
Acesta este motivul pentru care numele lor sunt întotdeauna înscrise pe 
anunțuri afișate în diferite locuri și comunicate de către angajator.

Muncitori

Un muncitor este orice persoană care efectuează o muncă or-
ganizată de cineva. 

Nu contează dacă este plătită sau lucrează gratuit pentru a învăța o me-
serie. Studenții practicanți și stagiarii sunt, de asemenea, considerați 
muncitori. Toate reglementările există pentru a proteja sănătatea și si-
guranța muncitorilor, dar tocmai din acest motiv și ei trebuie să respecte 
anumite reguli. În special, muncitorii:
• trebuie să aibă grijă de propria lor siguranțăși sănătate și de cea a oricărei 

alte persoane prezente la locul de muncă; 
• trebuie să respecte prevederile și instrucțiunile date de către angajator, 

inclusiv prin intermediul supraveghetorilor acestora; 
• trebuie să folosească corect utilajele, echipamentele, uneltele, sub-

stanțele și compușii periculoși, mijloacele de transport, alte echipamente 
de lucru și dispozitivele de siguranță; 

• trebuie să poarte corect echipament de protecție, atunci când este ne-
cesar; 

• trebuie să anunțe angajatorul sau persoana responsabilă dacă iau la cu-
noștință vreun pericol, sau orice defecțiune a unui utilaj, informând repre-
zentantul pentru siguranțamuncitorilor;

• nu trebuie să îndepărteze sau să modifice dispozitivele de siguranță sau 
de semnalizare sau control; 

• nu trebuie să facă lucruri care nu sunt de competența lor sau care pot re-
duce siguranța lor sau a altor muncitori;

• trebuie să fie examinați de doctorul de medicina muncii;
• trebuie să ajute angajatorul, managerii și supraveghetorii să facă toate lu-

crurile pe care legile le cer pentru a asigura siguranța. 
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Muncitorii sunt supuși unei amenzi sau arestări dacă încalcă obligațiile de mai 
sus, însă de obicei angajatorul intervine primul cu avertismente disciplinare.

MĂSURI PRELIMINARE PRIVIND SECURITATEA

Document de evaluare a riscurilor

Întocmirea evaluării riscurilor este una dintre obligațiile principale 
ale angajatorului și nu poate fi delegată. 

Aceasta trebuie completatăîmpreună cu responsabilul cu sănătatea și se-
curitatea muncii, reprezentantul pentru siguranța muncitorilor și medicul 
companiei. Ea reprezintă un document scris care pleacă de la pericolele 
prezente în fiecare activitate sau sarcină de muncă, evaluează gravitatea ri-
scurilor și oferă instrucțiuni privind modalitățile de reducere sau eliminare a 
riscurilor.  În acest document există îndrumări cu privire la: 
• Modalitatea de a lucra în cel mai sigur mod. 
• Ce echipament individual de protecție trebuie să se poarte (EIP). 
Instrucțiunile care sunt date muncitorilor reprezintă un fel de „traducere” 
practică a acestor evaluări.  

Informare, formare inițialăși formare practică 

Pentru a lucra în siguranță, este foarte important ca muncitorii să fie: 
• informați cu privire la riscurile care există la locul de muncă. 
• instruițiîn modalitatea de a le evita. 
• instruiți în utilizarea echipamentelor care pot fi periculoase. 
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Calificări pentru utilizarea anumitor instrumente/materiale (“licență”)

Licență pentru utilizarea echipamentului 

Legislația prevede că numai muncitorii care au fost instruiți corespunzător 
în utilizarea anumitor utilaje (și accesoriile acestora), de ex. tractoarele pe 
șenile sau pe roți, recoltatoarele de fructe, stivuitoarele sau stivuitoarele te-
lescopice etc. au voie să le folosească. Aceste cursuri de calificare conduc 
la emiterea unei „licențe”. Orice persoană care nu are calificarea (licența) ne-
cesară nu poate folosi utilajul relevantă.

Lista echipamentelor care necesită o calificare specială este cuprinsă înt-
run regulament numit Acordul Stat-Regiuni din 22/02/2012. 
Calificările sunt valabile 5 ani, apoi formarea trebuie reluată

Licență pentru protecția culturilor 

De asemenea, este necesară o calificare specială pentru a putea efectua trata-
mente cu substanțe chimice: licența pentru protecția culturilor. Orice persoană 
care nu deține această licență nu poate folosi substanțe chimice de protecție 
a culturilor. Și în acest caz, reînnoirea este necesară la fiecare cinci ani după un 
curs de perfecționare.

CTIVITĂȚI, CAUZE, PREVENIREA ÎN SECTORUL AGRICOL / DE MEDIU

In domeniul agricol se realizeaza activitati de munca diverse cu ajutorul masini-
lor agricole. Diferitele moduri in care se desfasoara lucrarile agricole introduco 
diversificare larga in acest domeniu de activitate.
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MASINI AGRICOLE
Activitati efectuate cu ajutorul 
masinilor agricole.

LUCRÀRI FORESTIERE
Taierea lemnului si curatarea su-
barboretului.

INSTALATII SI  
ECHIPAMENTE

Activitati cu instalatii, benzi tran-
sportoare si echipamente mobile.

PRODUSE FITOSANITARE Utilizarea substantelor nocive.

BOLI INFECTIOASE SI 
PARAZITARE

Agenti biologici.

Pentru fiecare activitate au fost identificate cauzele sau cele mai frecvente 
forme de accidente si boli profesionale si daunele provocate de eveniment. 
Activitatile de prevenire: organizarea lucrarilor, utilizarea si folosirea echipa-
mentelor ergonomice, utilizarea echipamentelor personale de protectie si 
controlul sanitar.

MASINI AGRICOLE
Tractorul: masina cu o mare utilizare in agricultura si cauza principala a ac-
cidentelor mortale. Riscul de accidentare creste in functie de tipul de sol lu-
crat, de intretinerea defectuoasa si de increderea excesiva in utilaj.

PRINCIPALELE CAUZE AIE ACCIDENTARII:

• rasturnarea;

• caderea; 

• zdrobirea;

• defectiuni aie masinii;  

• arsuri’
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Tractor

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

• cabina, sasiu sau are (roll bar) de siguranta; 

• scaun cu centuri de siguranta;

• scara anti-alunecare si manere; 

• protectie pentru piesele fierbinti aie motorului;

• grile de protectie a ventilatoàrelor de racire si a cu-
relelorde transmisie;

• ecran de protectie pentru priza de putere. 

Tractoristul

Ceface

• Utilizeaza numai tractoare care au cabina, sasiu sau are (roll bar) sicenturi 
de siguranta;

• conduce tractorul cu grija i efectueaza numai lucrari agricole si forestiere;
• foloseste casti pentru protectia urechilor atunci cand lucreaza pe tracto-

arele fara cabina;
• verificà starea generala a tractorului si,in special, a protectiilor pieselor in 

miscare.

Cenuface

• Opereaza fara sa lege centurile;
• lucreaza dupa ce a consumat alcool sau medicamente care reduc reflexele;
• tranziteaza terenuri cu o panta mai mare decat limita de rasturnare; 
• transporta pasageri sau animale.
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Efecte Nocive

Accidente
Nu sunt rare accidentele soldate cu decese.

Arsuri
Datorate contactului accidental cu piesele fierbinti.

Zgomot
Daune de tip AUDITIV (afectarea auzului, surditate permanenta sau temporara) 
si de tip EXTRA-AUDITIV (cresterea tensiunii arteriale,insomnie,reflexe anor-
male, tulburari aie sistemului digestiv).

Vibratii
Vibratiile poi provoca boli de oase si de articulatii si posibile tulburari neurologice.

Pozitii incorecte
Lezi ni aie coloanei vertebrale. 

Leziuni la nivei dorsal i lombar
Luxatii,entorse musculare,hernie de disc

lntoxocatii cu monoxid de carbon (CO) i asfixie cu dioxid de carbon (CO2)

Preventie

Echipamentul de lucru i utilizarea acestuia
O serie de dispozitive de securitate pentru tractoare pentru a reduce riscul de 
accidentare.

Structuri anti riisturnare
Sunt reprezentate de dispozitivul de protectie in caz de rasturnare (cadru de 
protectie) si dispozitivul care retine operatorul pe scaunul soferului (centura de-
siguranta).

Dispozitive pentru siguranta organelorin mi care
Toate organele tractorului care transmit miscarea trebuie sa fie protejate inmod 
deosebit. 
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IIn mod special:

protectia cuplajelor cardanice cu ajutorul mansoanelor din materiai plastic; 
protectia prizelorde putere care poi fi periculoase daca agata haine; protectia 
curelelor i scripetilor.

Sistemele de sigurantii pentru urcarea i coborarea de pe tractor
Sunt constituite din platforme de sprijin pentru picioare, realizate din metal an-
tiderapant.

Sistemele de sigurantii pentru cuplarea i decuplarea organului de tractare
Utile pentru a evita leziunile de strivire.

Organe de comanda a ma inilor
Pentru pornire si oprire, u or de recunoscut si usor accesibile lucratorului, plasa-
te astfel incat sa se evite pornirea sau angajarea accidentalà.

Conductorii electrici trebuie sa fie izolati corespunzator.

Inplus, tractoarele, acolo unde este posibil, artrebui sa aiba urmatoarele 
dotari:

cabine izolate fonic care reprezinta cea mai eficienta aparare impotriva zgomo-
tului si trebuie sa fie echipate cu sistem de aer conditionat;

sistem de amortizare a vibratiilor prin cabinesi/ sau scaune cu suspensie;

oglinzi retrovizoare;

lumini de semnalizare pentru oprire si directie; 

semnalizare galbena;

luminile din spate aie masinii tractate.
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Echipament de protectie individuala

Echipamentele individuale de protectie sunt folosite pentru a preveni con-
tactul pa ilor corpului, cu diverse instrumentesaumateriale,sau cu factorii de 
riscfizici, cum arfi zgomotul.

Arborele cardanic
Axa unei prize de putere,care se rote te, de exemplu,la 540 de rotatii pe mi-
nut, trage spre el orice se agata cu o viteza de 2 metri pe secunda. Acciden-
tele suntintotdeauna foarte grave sau fatale.

Tractoristul

Ceface

• Opre te masina inainte de a efectua reparatii siintretinere;
• scoate cheia de contact din panoul de contrai in timpul repararii tractorului;
• verifica in mod frecvent ca protectiile sunt intacte si eficiente;
• poarta haine stranse pe corp si parul prins.

Cenuface

• Munce te cu tractorul, chiar daca protectiile sunt deteriorate;
• lasa cheia introdusa si motorul in functionare atunci cand intervine pe 

unelte sau tractor;
• a eaza picioarele sau mainile pe piesele mecanice in miscare;
• poarta imbracaminte larga cu piese adiacente.

LUCRÀRI FORESTIERE

LUCRARILE PREDOMINANTE SUNT: 

• cultivarea de pepiniere silvice;

• reimpadurire; 

• taieri cu drujba;

• extractia si concentrarea;

• transport forestier.
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Aproape toate accidentele poi fi atribuite utilizarii drujbelor si aparatelor 
portabile de curatat tufisuri. Principalii factori de rise asociati cu utilizarea 
acestor instrumente sunt constituiti din accidentarea in sine (fracturi, leziu-
ni, strivire etc.), din zgomot i din vibratii.

Efecte nocive

Zgomot
Efectele nocive poi fi de tip AUDITIV si de tip EXTRA¬ AUDITIV

Vibratii
Utilizarea prelungitii a instrumentelor vibratorii provoacii sciiderea sensibilitiitii 
tactile, paloare, maini reci si diminuarea fo ei muschilor..

Accident
Zdrobire, leziuni aie membrelor inferioare si superioare, leziuni musculare dor-
sale silombare.

Pozitii incorecte
Pot provoca modificiiri ale coloanei vertebrale.

Accidente
Nu alimentati cu motorul cald.

Arsuri
Contactul cu pii ile fierbinti aie masinilor poi provoca arsuri la nivelul mainilor si-
membrele superioare.

Proiectii de aschii si fragmente 
Afectiuni ale ochilor si ale altor parti aie corpului.

lnhalarea substantelor periculoase
Gazele de esapamentpoi provoca intoxicatii simoarte.

Prevenjie

Cele mai importante reguli de siguranta pentru utilizarea echipamentului

Este esential sa cititi cu atentie TOATE instructiunile de siguranta din ma-
nualul de utilizare si intretinere a echipamentului.
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Echipament de protectie individualà

• salopeta cu mansete elastice sianti-taiere;
• manuside protectie; 
• casca;
• pantofi de protectie impotriva accidentelor;
• ochelari sau viziera de protectie;
• utilizarea echipamentului de protectie adecvat 

pentru a proteja auzul.

Drujba cu lant

Lantul drujbei se invarte cu o viteza ridicata; posibi-
lul contactul cu corpul operatorului are intotdeauna 
consecinte foarte grave. Operatorul con tientde ri-
scurile pentru el insusi si pentru ceilalti, trebuie sa ia 
urmatoarele masuri de precautie:

Ceface

• Opereaza cu concentratie maxima apucand 
drujba cu ambele maini;

• incepe taierea cu drujba la capacitate maxima 
asezand bine dintele;

• lucreaza in pozitii stabile si sigure

Cenuface

• incepe munca fara sa verifice starea intretinerii si 
curatarii dispozitivelor de siguranta;

• lucreaza cu alte persoane din apropiere pe o raza 
de 2-3 metri;

• in timp ce se deplaseaza pastreaza motorul druj-
bei pornit.
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Mașină de tuns iarba 

Asemănător unui ferăstrău cu lanț, acesta este un 
echipament care necesită o pregătire specifică, 
deși cursul de formare nu duce la o calificare (nu 
aveți nevoie de licență, decât dacă sunteți pădurar). 
Pericole legate de utilizarea unei mașini de tuns iarba 
• Zgomot 
• Vibrații 
• A fi lovit de pietre 
• Gaze de evacuare 
• Contactul cu unealta 
• Pericol de recul 
• Arsuri 
Precauții legate de utilizarea unei mașini de tuns iarba 
• Verificați dacă funcționează corect înainte de a o 

folosi. 
• Izolați zona de lucru, zona periculoasă este de 15 

metri conform regulilor Regiunii Piemont. 
• Folosiți întotdeauna EIP prescris. 
Mai presus de toate, este necesar să fiți instruit 
în tehnicile de tăiereși diferențele dintre utilizarea 
unui dispozitiv cu lamă și a unuia cu fir. 

Zgomot 

Zgomotul poate fi dăunător în două moduri: 
• Prin expunerea la zgomot foarte tare (de ex. o 

explozie). 
• Prin expunerea prelungită la niveluri dăunătoare 

pe parcursul zilelor și lunilor. 
Atunci când există un risc semnificativ de zgomot, 
există marcaje pe pereți sau etichete pe utilaje. 
În aceste cazuri, muncitorii sunt obligați să poarte EIP 
pus la dispoziție de către angajator. Unitatea utilizată 
pentru măsurarea acestor niveluri este presiunea so-
noră, exprimată în decibeli (dB). 
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Vibrații 

Vibrația reprezintă o oscilație pe trei axe care este per-
cepută prin contactul cu corpul uman. Poate afecta 
două părți ale corpului, în funcție de locul în care intrăîn 
contact: mâinile și brațele atunci când folosiți instru-
mente care vibrează sau coloana vertebralăatunci 
când stați pe scaunul vehiculului. Dacă expunerea la 
vibrații depășește anumite niveluri, poate provoca 
daune permanente. Ca și în cazul zgomotului, regle-
mentările stabilesc și un plafon pentru vibrații, peste 
care trebuie luate măsuri de precauție. 
Precauțiile care trebuie respectate vizează în prin-
cipal organizarea muncii, care trebuie să alterneze 
între muncitori atunci când se utilizează echipa-
mente cu niveluri de risc semnificative. Condițiile 
climatice pot fi, de asemenea, importante. Climele 
în general reci și umede accentuează riscul. 

Lucràri de tàiere

Lucratorul care efectueaza lucrarile de taiere a cren-
gilor copacilor opereaza folosind mereu ochelari, 
manusi rezistente la taiere si anti-abraziune, pantofi 
anti-alunecare. Lucratorul care efectueaza lucrarile 
de taiere a crengilor copacilor respectand prevederile:

Ceface
• respecta distanta de siguranta fata de ceilalti lucratori;
• pastreaza echipamentul eficient;
• protejeaza taierile efectuate pe copac cu masticuri 

adecvate;
• flose te scara respectand pozitionarea corecta.

Cenuface
• Efectueza lucrari atunci cand instrumentele de taiat 

nu functioneaza bine;
• utilizeaza foarfeci electrice sau pneumatice fara di-

spozitive de siguranta;
• Flolose te drujba operand de pe scara.
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Instalatll echipamente

Riscurile asociate cu utilizarea echipamentelor de 
muls, benzilor transportoare, uscatoarelor de furaj, 
lucrari in crama, depozitarea de combustibili, siste-
me electrice si scari sunt reprezentate de incendiu, 
de electrocutare, de contactul cu piesele mobile, 
de explozie, de asfixiere cu dioxid de carbon si de 
caderea de lainaltime.

Efecte nocive

Accident
Abraziuni, tiiieturi, riiniri, arsuri, ciideri sicontaci cu pii ile inmiscare aie dispozitivelor.

Electrocutare
Provoacii arsuri de desciirciiri electrice ajung chiar la moarte prin stop cardiac.

Asfixierea cu dioxid de carbon (C02)
in crame in timpul vinificiirii se poate produce C02, care linde sii se acumuleze pe 
podeaua camerei si determina un rise de asfixiere.

lncendiu
lntoxicatia cu fum siarsurile.

Preventie

Echipamentele siutilizarea acestora
• lnstalatiile siechipamentele cu masuri de securitate adecvate siutilizate in 

mod corespunzator.

lnstalatie electrica
• impamàntare siprotectie la scurtcircuit,protectie impotriva apei sia pratului,-

marca de siguranta;
• tara prelungitoare,tara prize multiple,tara adaptoare;
• utilizati numai prize sistecherecompatibile

Echipament de muls
• aparate de joasa tensiune;
• nu lucrati cu màinile sau picioarele ude simentineti componentele electrice uscate.
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Benzi transportoare
• dotate cu oprire de urgenta;
• etectuati controalele siintretinerea numai atunci cànd banda este oprità.

Uscatoare pentru furaj

• termostat si detector de tum /flacara instare de tunctionare; 
• evitati deversarea de combustibil.

Lucrari in crama

• medii ventilate, mai ales daca sunt subterane sau subsoluri si pardoseli care 
permitdrenajullichidelor;

• utilizati instrumente pentru masurarea concentratiei de oxigen, mentinand 
contactul cu oamenii din atara in timpul luciului.

Depozitul de combustibi

• impamàntarea rezervorului,in conformitate cu reglementarile pentru instala-
tia electrica;

• evitati sursele de aprindere (tlacara, scantei etc.) din vecinatate; dotarea loca-
lului cu stingatoare.

Stocarea furajelor si nutreturilor
Spatiile pentru cre terea animalelor sunt foarte 
prafuite. Pentru a se evita inhalarea prafului i iritarea 
ochilor, crescatorul se protejeaza cu ma ti i ochelari 
de protectie.

Ceface

• Poarta masca de praf cand manipuleaza si distri-
buie furajele si nutreturile;

• depoziteaza balotii normali si pe cei rotunzi ordo-
nat punand nu mai mult de trei straturi;

• blocheaza cu pene balotii asezati pe sol pe partea 
curbata;

• opereaza la distanta sigura fata de vehiculele 
echipate cu piese mecanice in miscare.
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Cenuface

• a eaza in mod dezordonat balotii normali si pe cei 
rotunzi;

• manipuleaza balotii cu tractoare fara cabina, sasiu 
sau un are de protectie;

• fumeaza sau tace foc in zonele de depozitare pen-
tru paie, furaje si nutret;

• efectueza interventii pe dispozitivul de amestecare 
- insilozator, cu piese in miscare.

Scàri

Scarile trebuie sa fie construite dintr-un materiai 
adecvat pentru conditiile de utilizare (de exemplu, 
nu din metal pentru lucrari electrice) si trebuie sa fie 
suficient de rezistente ca intreg. Nu artrebui sa isi 
construiasca sau sa isi repare scarile singur, ci sa ti 
le aleaga pe cele mai potrivite pentru munca sa, ca 
greutate, marime si tip.

Muncitorul

Ceface

• utilizeaza scari standard, rezistente i conform normelor de siguranta;
• utilizeaza pantofi cu talpa cuinalta aderenta;
• folose te scara simpla ancorand-o ferm la un punct de sprijin;
• leaga ferm montantii scarilor la un sprijin de rezistenta adecvata;
• folose te casca daca tine scara pentru un coleg de munca;
• verifica cu atentie scarile care au suferit lovituri prin cadere sau prin mijlo-

ace mecanice;
• fixeaza capatul superior cu carlige sau alte sisteme.

Cenuface

• Nu efectueaza niciodata reparatii necalitative aie treptelor sau montantilor rupti;
• utilizeaza scari pe care i le construie te singur sau nu sunt reparate temeinic;
• sare ultimele trei trepte aie scarilor;
• utilizeaza scaricare au fost deteriorate.
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Vinificatia si crama

In vinificare este utilizat dioxidul de sulf, care este 
o substanta periculoasa; aceasta se acumuleaza 
in jos si, in cazul in care mediul nu este suficient de 
aerat, poate ajunge la concentratii periculoase.

Lucratorul in crama:

Ceface

• Foloseste masti de gaze cu filtru de tip E pentru a 
umple si utiliza sulfometrul;

• ventileaza spatiile vinariei si verifica daca este prezent 
dioxidul de carbon cu ajutorul detectoarelor;

• foloseste structuri fixe pentru lucrul la inaltime;
• poarta pantofi sau cizme cu sisteme anti-alunecare;
• verifica bunastarea izolatiei cablurilor electrice aie 

masinilor portabile.
Cenuface

• lntra in rezervoare fara harnasament si fara asistenta 
din partea unui alt operator;

• lucreaza la inaltimi periculoase,fara harnasament;
• efectueaza operatiile de curatare,cu produse de igie-

nizare fara manusi si cizme.

Manusi

Protectia mainilor este de o importanta deosebita 
Tn agricultura din cauza riscurilor de abraziune, stri-
vire, taiere si de contaminare, care sunt posibile in 
toate operatiunile. Nu folositi niciodata acelea i ma-
nusi pentru operatiile care implica riscuri diferite.
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Riscuri fizice si mecanice

Manusile care proteJeaza impotriva riscunlor fizice si mecanice au un simbol pe o 
parte urmat de 4 cifre care indica, in ordine, rezistenta la abraziune de la O la 4, la 
taierea de lama de la O la 5, smulgere de la O la 4, perforare de la O la 4

Riscuri chimice

Manusile care protejeazii impotriva riscurilor chimice au un simbolul pe o parte 
urmat de 2 cifre care indica, in ordine, rezistenta la penetrarea apei sau a aerului 
de la O la 1, permeabilitatea la un produs periculos de la O la 6.

Riscuri de microorganisme

Manusile care protejeaza impotriva riscurilor de microorganisme au un simbol pe o 
parte urmat de o singura cifra. Sunt manusi care se utilizeaza pentru lucrul in grajd. 
Pentru manipularea produselor alimentare utilizati manusi de unica folosinta.

Riscuri de frig

Manusile care protejeaza impotriva riscului de frig au un simbol pe o parte urmat 
de trei cifre care indica ordinea de rezistenta la: frigul convectiv de la O la 4, frig 
de contaci de la O la 5, rezistenta la apa de la O la 1. Sunt manusile adecvate 
atunci cand se lucreaza in celulele de frig sau pentru curatarea legumelor.

Nu operati niciodatà cu màinile goale, cl utilizati mànusi pentru fiecare lucrare

Recoltarea manualà i culesul fructelor

Recoltarea se face in diferite conditii de mediu care 
se pot schimba brusc chiar in aceeasi zi. Imbràcatul , 
“in straturi” permite operatorilor o adaptare usoarà la 
schimbàrile climatice.

Ceface

• Pastreaza mereu eficiente echipamentele atri-
buite;

• ridica sarcinile numai pana la limita maxima admi-
sibila (25 kg pentru barbati, 20 kg pentru femei);

• pastreaza distanta adecvata de siguranta fata de 
colegii de lucru.
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Cenuface

• Manipuleaza fraudolent protectiile de siguranta a 
mijloacelor i echipamentelor utilizate;

• consuma alcool sau medicamente care reduc 
reflectiile;

• lucreaza fata in fata cu alti colegi de munca.

Manipularea animalelor

Tn ferma animalele pot avea reactii nea teptate i re-
prezinta un mare pericol pentru crescatori i posibili-
tatea de a fi striviti reprezinta un rise.

Ceface

• Se apropie de animai din lateral cu calm si liniste;
• folose te garduri mobile pentru manipularea ani-

malelor, purtand cizme cu sistem anti¬alunecare 
cu varf protectorimpotriva strivirii;

• blocheaza animalele in spatiile speciale delimita-
te, atunci cand se efectueaza inspectii in boxa.

Cenuface

• utilizeaza vergele electrice sau alte instrumente 
necorespunzatoare pentru a manipula animalele;

• se apropie de animalul dintr-o data vorbind cu 
voce tare;

• pune in pericol siguranta animalelor fortandu-le sa 
uree rampe abrupte sau alunecoase.
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Extinctoarele portabile si de tip càrucior

In imediata apropiere a fiecarui extinctor trebuie sa fie expus un indica-
tor, cu scopul de a-localiza cu usurinta;

Asigurati-va ca extinctorul este liber;

extictoarele trebuie sa fie ancorate pe perete sau pe structuri fixe, cu aju-
torul unui suport special;

extinctoarele trebuie sa fie controlate cel putin o data la ase luni;

cartela cu datele controalelor trebuie sa fie agatata de extinctor.

Extinctoarele recomandate sunt cele cu o mai mare versatilitate de utilizare, 
care implica combustibili de natura diferita:
• extinctoare cu pulbere chimica;
• extinctoare cu dioxid de carbon (C02).

Muncitorul

Ceface

• Utilizeaza intotdeauna extinctoare revizuite in mod corespunzator, care nu 
prezinta daune si manipulare frauduloasa;

• garanteaza ca distanta dintre un extinctor sicelalalt nu depaseste 30 de metri;
• verifica declaratia de revizie care este diferita in raport cu tipul de extinctor si 

verifica datele reviziilor efectuate intr-un registru special;
• expune in imediata vecinatate a extinctorului un indicator pentru identificarea 

usoara a acestuia in caz de incendiu;
• garanteaza prezenta a cel putin 2 extinctoare portabile si 1 pe rati in prezenta 

unui rezervor de combustibil cu o capacitate mai mare de 6 metri cubi;
• supune extinctoarele la inspectia periodica la un interval de cel putin sase luni.

Cenuface

• Utilizeaza extinctoare pe baza de C02 in spatii miei si slab ventilate;
• mascheaza extinctorul si caile de evacuare in spatele obstacolelor sau 

obiectelor de dimensiuni mari;



32

• folose te extictorul cu apa si spuma pentru echipamentele electrice sub ten-
siune;

• utilizeaza galeti de apa pentru a stinge un incendiu;
• impiedica posibilitatea de accesa mijloacelor pompierilor pentru necesitatile 

de urgenta;
• uita sa efectueze revizia periodica a extinctoarelor, in functie de agentul de 

stingere;
• a eaza extinctorul portabil pe podea.

Motostivuitorul

Stivuitorul (sau motostivuitorului) poate fi de tip electric sau cu motor cu 
combustie interna si trebuie sa fie echipat cu un claxon, un semnalizator 
acustic de semnalizare acustica a deplasarii in marsarier, lumini fata si spate, 
lumini de pozitie si elemente reflectorizante.

Muncitorul

Ceface

• Participa la cursurile de baza si de perfectionare pentru permis;
• utilizeaza mijlocul numai pentru scopurile prevazute in instructiunile de uti-

lizare si intretinere;
• conduce cu maxima atentie in perimetrul stabilit si pe caile de rulare;
• folose te zona corespunzatoare rezervata pentru reincarcarea bateriilor;
• verifica piese supuse uzurii (cabluri, lanturi) si ca furcile sa fie agatate corect.

Cenuface

• Opereaza fara a lega centurile;
• transporta persoane pe furci;
• circula cu furcile ridicate;
• utilizeaza mijlocul fara sa efectueze intretinerea regulata;
• ridica sarcini peste maximum admisibil.
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Produse fitosanitare

Termenul de produse fitosanitare se refera la produsele care sunt utilizate 
pentru a combate daunatorii plantelor si culturilor agricole. 

SUNT SUBSTANTE CARE AU PROPRIA TOXICITATE SI DIN 
ACEST MOTIV, POT AVEA EFECTE DÀUNÀTOARE ASUPRA 

SÀNÀTÀTII UMANE (INTOXICARE)

lntoxicarile poi avea loc dupa o perioada scurta de timp (cel mult cateva 
ore); in cazul expunerii la doze mari de produs (intoxicatie acuta), sau dupa o 
perioada lunga de timp (de luni si chiar ani), expunerea prelungita chiar si la 
cantitati miei de produs (intoxicatie cronica). Absorbtia produselor fitosani-
tare in organismul uman poate avea loc prin contact cu pielea, prin inhalare 
si prin ingerare.
Utilizarea produselor fitosanitare prin urmare, implica, in primul rand riscuri 
de sanatate pentru persoana care le manipuleaza, in al doilea rand, riscuri 
pentru sanatatea consumatorilor, ca urmare a ingeràrii de reziduuri aie tra-
tamentelor in produsele alimentare. 

MODALITÀTI DE ABSORBTIE:

Pielea

Sistemul respirator

Sistemul digestiv

In cazul simptomelor care sugereaza o intoxicatie acuta, trebuie sa va pre-
zentati la Unitatea de Primiri Urgente cea mai apropiatìi, cu fisa tehnica de 
securitate a produsului. Fisa de securitate, pe care trebuie sa o aveti in com-
panie, contine informatii despre fabricant, compozitia chimica a produsului, 
masurile de prim ajutor, privind manipularea si depozitarea corespunzato-
are, echipamentul individuai de protectie pentru utilizare (manusi, masti, 
ochelari de protectie), proprietatile toxice pentru om, animale si mediu.
Un alt aspect daunator asociat cu utilizarea produselor fitosanitare este 
contaminarea mediului la care acestea contribuie prin imprastierea pe calea 
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aerului si prin poluarea solului, a cursurilor de apa de suprafata si subterana.
In plus, fiind, produse slab biodegradabile, multe produse fitosanitare se 
acumuleaza in mediu si in organismele vii. lntervalul de siguranta sau tim-
pul de eliminare (indicat pe eticheta) este informatia care ne spune dupa 
cale zile dupa ultimul tratament puteti face recoltarea, in scopul de a pro-
teja sanatatea consumatorilor. Timpul de intoarcere indica intervalul in care 
trebuie sa asteptam inainte de a reveni pe campul tratat de curand; daca 
trebuie sa interveniti asupra culturilor tratate de curand, purtati echipament 
EPl adecvat.
,,Compatibilitatea” ne arata daca este posibil sa se amestece produsul cu 
alte produse fitosanitare sau daca acesi lucru este de evitai, deoarece poa-
te duce la reactii nedorite. Cei care cumpara si cei care folosesc produsele 
fitosanitare in mod profesional, trebuie sa fie in posesia “licentei” care are 
o validitate de 5 ani si au responsabilitatea de a se asigura de buna lor cu-
stodie, depozitare, manipulare, utilizare si sunt responsabili de eventualele 
daune cauzate lucrurilor, animalelor i oamenilor!

Prevenire

Principalele standarde de siguranță pentru utilizarea echipamentelor

Având în vedere efectele nocive pe care produsele de protecție a plantelor 
le au direct și indirect asupra sănătății umane, este recomandabil să se mi-
nimizeze utilizarea acestora.

Prevenjie transport

Transportul produselor fitosanitare nu trebuie sa efectuat impreuna cu ali-
mente sau animale sau persoane.

daca utilizati o masina,asezati-le in portbagaj;

incarcati si descarcati pachetele cu grija;

curatati vehiculul dupa transport;

in cazul in care va confruntati cu pierderi de produs, informati imediat au-
toritatile sanitare.
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Pàstrare

PÀSTRAREA PRODUSELOR FITOSANITARE TREBUIE SÀ FIE 
EFECTUATA IN SPATII SPECIALE SAU DULAPURI, SEPARAT DE 
LOCUINTE SI GRAJDURI, ECHIPATE CU USÀ iNCHISÀ CU CHEIE.

Usa exterioara trebuie sa fie marcata cu semne adecvate cum ar fi simbolul 
de pericol cu craniu, interzicerea fumatului sia flacarilor deschise si numere-
le de telefon de urgenta. lnterziceti accesul persoanelor care nu lucreaza in 
domeniu, in special accesul copiiilor. Nu depozitati pesticidele in recipiente 
diferite de cele originale fara eticheta

Spatiile trebuie de asemenea:

sa asigure o ventilatie adecvata; 

sa fie uscate si ferite de inghet;

sa fie echipate cu pardoseli lavabile si pragul sa fie ridicat; 

sa fie prevazute cu un sistem electric realizat la norma;

sa nu fie subterane sau situate la subsol;

sa fie prevazute cu instrumente de dozare, precum càntarul si cilindrii gradati.

In cazul scurgerilor accidentale, decontaminati suprafetele cu materiai ab-
sorbant si spalati bine cu apa avànd grija sa nu dispersati deseurile in medlul 
inconjurator.

Pulverizarea pesticidelor

urmati indicatiile si instructiunile suplimentare indicate pe eticheta produsului;

efectuati pulverizarea pesticidelor, daca intr-adevar este indispensabil con-
trolànd, de asemenea, viteza vàntului.
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Periodic operatorul trebuie sa verifice in mod obligatoriu starea ma inii care 
,”distribuie”!

In plus, operatorul trebuie sa: 
evite ca pulverizarea sa invadeze gradinile sicasele invecinate;

sa semnaleze zonele traiate cu semne vizibile;

interzica pasunatulin zonele traiate;

noteze intr-un registru special data tratamentului efectuat, numele produselor 
utilizate, cantitatile utilizate si suprafata tratata (ha).

MIJLOACE DE PROTECTIE INDIVIDUALA SI NORME DE COMPORTAMENT
Toate produsele fitosanitare trebuie sa fie manipulate cu cea mai mare grija: 
momentul amestecarii este cel mai periculos, iar cea mai frecventa cale de 
intoxicare este prin intermediul mainilor si pielii. Este necesar sa se proteje-
ze organismul prin purtarea echipamentului individuai de protectie core-
spunzator, specific riscului chimi.
Trebuie sa fie respecte urmatoarele standarde de igiena:

inlaturati strainii;

nu fumaÌi, nu duceti mainile la gura;

nu abandonati niciodata si pentru niciunun motiv pachetele;

inainte si dupa tratamente alimentati-va Tn mod lejer;

dupa terminarea operatiilor, spalati-va foarte bine.

Supravegherea stàrii de sànàtate
Supravegherea starii de sanatate este efectuata de un medie calificat, o data 
pe an, daca nu se specifica altfel de catre medie. Vizitele pot include teste in-
strumentale (spirometrie, audiometrie) si servesc pentru a preveni aparitia 
bolilor profesionale prin detectarea lor timpurie.
Bolile profesionale cele mai frecvent recunoscute de catre INAIL in randul 
fermierilor sunt boli aie oaselor si articulatiilor la nivelul coloanei vertebrale si 
umarului si bronsita cronica.
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Bolile Infectioase

Tetanos

Riscul de infectie exista an cazul ranilor murdare sau 
adanci.

Masuri de prevenire

In cazul ranilor adanci si infectate, este necesar sa se 
spele partea vatamata cu apa oxigenata (H202).

Este obligatoriu, in conformitate cu reglementarilein vi-
goare, vaccinarea antitetanica.

Brucelozà

Omul poate contracta boala prin contaci direct (der-
mic) cu animalele, prin ingestia de alimente de origine 
animala (lapte nepasteurizat, briìnzeturi proaspete si 
allele) de la animale infectate si prin inhalarea prafului 
din grajd care contine bacterii.

Antrax

Omul poate contracta antraxul de la animale sau prin 
piele (piele ranita), sau prin respiratie, prin inhalarea spo-
rilor bacteriei din aer.

Borelioza (boala Lyme)

Este o boala infectioasa transmisa prin muscaturile de 
capuse.

Màsuri de prevenire

lmunizarea bovinelor prin vaccinìirile corespunzatoare. Si operatorul trebuie sa 
fie vaccinat impotriva tetanosului.

Purtati salopete, manusi si mìisti adecvate, mai ales la munca in grajduri.

Asezati imbracamintea de lucru in spatii separate de cele pentru hainele obisnuite.

Schimbati des imbracamintea si spalatio bine.
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RISCURI SPECIFICE ȘI MĂSURI ÎN SECTORUL ALIMENTAR

Raportați imediat orice accidente și situații periculoase pentru sănătatea și 
securitatea lucrătorilor

Pericole determinate de utilizarea utilajelor 

• tăiere 

Este interzisă purtarea colierelor, 
brățărilor și ceasurilor deoarece s-ar 
putea prinde în utilajele care rule-
ază! Părul nestrâns în coadă ar putea 
rămâne prins în utilaj.

• forfecare  

• lovire, compresie  

• abraziune 

• încâlcire 

• tragere

Purtați întotdeauna toate EIP prevăzute. 

EIP: Orice echipament destinat a fi purtat și deținut de 
către lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau 
mai multor riscuri care pot amenința securitatea sau 
sănătatea în timpul muncii
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Exemple de protecție

Utilizați utilajele și echipamentele fără a îndepărta dispozitivele de protecție 
și fără a evita dispozitivele de securitate.

• Raportați întotdeauna toate sursele de energie.
• Aplicați procedurile de blocare - etichetare înainte de a lucra la  

orice echipament.

RISC CHIMIC - BIOLOGIC
Regulă generală: Cunoașteți și aplicați întotdeauna instrucțiunile și procedurile 
de utilizare a substanțelor periculoase (substanțe chimice)

RISCURI SPECIFICE ÎN SOCIETĂȚILE DIN SECTORUL ALIMENTAR  

1. Primirea materiilor prime (lapte crud, pește sau carne crudă, legume conta-
minate)  

2. Prelucrarea și transformarea (fabricarea brânzei, tăierea, mărunțirea, frământarea) 

3. Condimentarea, porționarea, ambalarea, expedierea, manipularea 

4. Gestionarea depozitului și a transporturilor

5. Operațiuni de curățare și dezinfectare
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PRECAUȚII STANDARD 

1.  Igiena mâinilor  

2.  Folosirea mănușilor 

3.  Folosirea măștilor, ochelarilor de protecție, ecranelor faciale de pro-
tecție, măștilor medicinale

4.  Folosirea halatului

Risc biologic în fabricarea pâinii  

Prezența potențială în materiile prime (făinuri și cereale) a micro-
organismelor, acarienilor, dăunătorilor, cu probleme legate de 
contact și inhalare și dezvoltarea de infecții, alergii sau probleme 
care afectează sistemul respirator și pielea.

Măsuri de prevenire:

Dezinfecția și dezinfestarea spatiilor; Curățarea echipamentelor; 
Gestionarea corectă a planurilor de prelucrare (materii prime și 
echipamente, pentru a minimiza deplasările și manipularea); Folo-
sirea EIP și a îmbrăcămintei de protecție.

RISCURI DIVERSE

Alunecare și cădere
Aveți grijă să nu alunecați, mai ales pe podele umede, grase 
și alunecoase.

Loviri și ciocniri cu cărucioare
Deplasați-vă cu mare atenție în mediile în care circulă 
cărucioarele (uitați-vă în oglinzi și opriți-vă înainte de viraje).

Arsuri și coroziune de contact
Purtați mănuși adecvate și ochelari de protecție atunci 
când manipulați substanțe corozive.
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Tăieturi și răni
Purtați mănuși rezistente la tăiere atunci când utilizați cuțite.

Întinderi și încordări musculare
Manipulați corect sarcinile, îndoind picioarele la fiecare ridi-
care și evitând torsiunea bustului.

Contuzii și striviri
Acordați atenție părților mobile ale utilajelor și nu 
îndepărtați niciodată protecțiile de pe acestea.

 

PRIM AJUTOR LA LOCUL DE MUNCĂ: CAZURI ȘI INDICAȚII
La locul de muncă, s-ar putea să vă aflați într-o situație în care trebuie să acor-
dați primul ajutor altor lucrători sau să acționați pentru a preveni vătămările în 
urma unui accident (de ex. un incendiu). Dacă se întâmplă acest lucru, este 
important să știți că, dacă aveți nevoie de ajutor, trebuie să sunați la numărul 
de urgență. 

În caz de urgență, este important să furnizați comunicări precise și în timp 
util. De asemenea, este important să informați imediat lucrătorii care se 
ocupă de urgențe și angajatorul dvs. 
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CE TREBUIE FĂCUT ÎN CAZ DE ACCIDENT

Verificați starea de conștiință a persoanei vătămate; 
dacă persoana este inconștientă, verificați: 

• dacă sunt libere căile respiratorii (nasul și gura); 

• dacă respiră; 

• bătăile inimii; 

Împărtășiți aceste informații cu operatorul de ur-
gențăși urmați orice instrucțiuni suplimentare care 
sunt date. În fiecare fermă, precum și în fiecare loc 
de producție, o trusă de prim ajutor care să conțină 
elementele minime de bază trebuie să fie disponibilă 
într-un loc vizibil și ușor accesibil. 
Iată câteva accidente frecvente care pot apărea. 

OTRĂVIRE SEVERĂ 

a) Persoana otrăvită este lucidă și cooperantă: 

• căutați ajutor; 
• identificați produsul responsabil și sursa de 

contaminare; 
• îndepărtați orice haine și încălțăminte conta-

minate; 
• țineți nemișcată persoana în otrăvită; 
• cereți informații medicului companiei; 
• duceți o mostră de produs (prezentând eti-

cheta sau fișa cu date de securitate) la ca-
mera de urgențăa unui spital sau la un centru 
de control al otrăvirilor, dacă este necesar. 
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b) Persoana otrăvită este inconștientă: 

• întindeți persoana pe spate cu capul pe spate; 
• îndepărtați îmbrăcămintea contaminată evi-

tând în același timp contaminarea; 
• asigurați funcția cardio-respiratorie (dacă 

este necesar, începeți RCP și/sau masajul 
cardiac); 

• duceți-o imediat la camera de urgență a unui 
spital, aducând o mostră de produs (prezen-
tând eticheta sau fișa cu date de securitate). 

ARSURI TERMICE SAU CHIMICE

• spălați cu multă apă; 

• nu atingeți zona arsă; 

• nu aplicați unguente sau alifii fără prescripție me-
dicală. 

ELECTROCUTARE 

• întrerupeți curentul de la întrerupător; 
• nu atingeți victima direct, ci folosiți obiecte ne-

conductoare (lemn, cauciuc) pentru a le îndep-
ărta de curent; 

• asigurați funcția cardio-respiratorie (dacă este 
necesar, începeți RCP și/sau masajul cardiac); 

• dacă sunt arsuri grave, acoperiți-le cu tifon steril; 
• dacă este necesar, duceți-o la camera de urgență 
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INSOLAȚIE SAU HIPERTERMIE 

• puneți persoana vătămată să se întindăîntr-un 
loc răcoros, cu picioarele ușor ridicate; 

• desfaceți îmbrăcămintea; 
• umeziți fruntea cu o cârpă umedă.

RĂNI UȘOARE

• curățați imediat rana, îndepărtând orice murdărie 
sau rugină; 

• tratați rana cu dezinfectant și bandajați-o cu tifon 
steril; 

• verificați starea vaccinării și consultați un medic. 

RĂNI GRAVE

• bandajați zona cu tifon steril; 

• mergeți imediat la camera de urgență. 

FRACTURI 

• nu mișcați persoana sau membrul vătămat; 
• imobilizați partea afectată a corpului; 
• dacă fractura este expusă, atingeți rana doar cu ti-

fon steril pentru a evita riscul de infecție; 
• transportați persoana vătămată la camera de ur-

gență. 
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LEZIUNI OCULARE

• spălați bine cu apă curentă timp de cel puțin 5 mi-
nute, ținând pleoapele depărtate și mișcând ochii 
în toate direcțiile; 

• nu frecați zona afectată; 
• mergeți la camera de urgență. 

ÎNȚEPĂTURI DE INSECTE (VIESPI, BĂRZĂUNI, ETC.)

• folosiți penseta pentru a îndepărta acul (dacă exi-
stă); 

• dezinfectați zona afectată; 
• mergeți la camera de urgență dacă simțiți discon-

fort sau aveți o reacție alergică. 

MUȘCĂTURI DE CĂPUȘĂ

• Nu încercați să eliminați parazitul - mergeți la ca-
mera de urgență.
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LUCRURI DE FÀCUT SI DE EVITAT IN CAZUL ACCIDENTELOR GRAVE

Sunati imediat la 112

Asigurati-va ca ranitul respira.

Mentineti persoana in pozitia culcat.

Daca observati sangerari (curge sange), utilizati o 
batista curata si exercitati o presiu’ne puternica in 
zona afectatà a corpului.

Acoperiti victima cu o patura.

Daca vomita, intoarceti incet capul intr-o parte sau 
asezati victima in pozitia laterala de siguranta.

In cazul in’ care persoana este constienta, vorbiti i li-
nistind o

NU ii oferiti de baut alcool, cafea, apa.

NU mutati ranitul in mod inadecvat.

NU ii urcati in masina.

NU ii scoateti parÌtofii sau pantalonii.

NU obositi ranitul.

ȘOC ANAFILACTIC

Socul anafilactic este o reactie generaliiata 
a organismului la contactul cu o substanta la 
care subiectul a dezvoltat o sensibilizare aler-
gica foarte puternica. In agricultura, un astfel 
de eveniment se poate intiìmpla in cazul per-
soanelor sensibilizate la veninul albinelor, vie-
spilor, bondarilor. Este necesar sa existe un 
pachet de adrenalina pregatila, pe care sa il 
ia cu ei la munca in mediul rural, pentru a si-o 
putea injecta in caz de urgenta, sprijinind pe 
coapsa dispozitivul de injectare.
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AVERTIZĂRI

Pentru a preveni riscurile este necesar, in primul 
rand, sa le cunoasteti;

Este bine sa cunoasteti sutistantele cu care intrati in 
contact la lòcul de munca;

Trebuie sa fie respectat ceea ce este mentionat pe 
semnele de siguranta si instructiunile primite;

Trebuie sa purtati echipamentul individuai de pro-
tectie cand este necesar;

Nu scoateti sau manipulati fraudulos dispozitivele si 
celelalte mijloace de securitate si protectie;

in caz de accident’ grav, respectati regulile de baza 
pentru primul ajutor.
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SEMNALIZAREA LA LOCUL DE MUNCĂ: SEMNE ȘI ETICHETE

MARCAJE
Marcajele care ne oferă informații importante sunt cunoscute ca semne de si-
guranță. În funcție de tipul de informații pe care ni le oferă, au o anumită formă 
sau culoare care este ușor vizibilă. 
Semnele de siguranță trebuie să aibă anumite caracteristici importante: 
• trebuie să fie adecvate situației; 
• trebuie să fie consecvente (nu pot coexista semne conflictuale); 
• trebuie să fie vizibileși lizibile, informând despre situația actualăși deci tre-

buie eliminate sau actualizate atunci când apar modificări care le fac să nu 
mai fie relevante. 

• Dimensiunile sunt calculate în funcție de distanța de la care trebuie să fie 
văzute. 

Tabelul de mai jos arată semnificațiile formelor și culorilor 

Marcaj Semnificație Caracteristici 

Marcaje legate 
de interzicere 

formă circulară; chenar roșu; fundal alb; pic-
togramă (figură) care arată interdicția; bandă 
transversală oblică roșie 

Marcaje legate 
de stingerea in-
cendiilor 

formă pătrată; culoare roșie; pictogramă 
albă (figură) care arată echipamentul de 
stingere a incendiilor 

Marcaje legate 
de avertizare 

formă triunghiulară cu vârful în sus; chenar 
negru; fundal galben; pictogramă neagră (fi-
gură) care arată pericolul 

Marcaje legate de 
cerință 

formă circulară; fundal și chenar albastru; pic-
togramă (figură) care arată cerința 

Marcaje legate 
de salvare 

formă pătrată cu culoare verde; pictogramă 
albă (figură) care arată traseul sau ieșirea de 
urgență 
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SEMNELE / PANOURILE DE INTERZICERE 

FUMATUL INTERZIS VIETATO AI PEDONI A NU STINGE CU APĂ FUMATUL ŞI  
FOLOSIREA 

FLĂCĂRILOR LIBERE 
SUNT INTERZISE

NU ATINGEŢI INTERZIS 
CĂRUCIOARELOR ÎN 

MIŞCARE

APĂ NEPOTABILĂ ESTE INTERZIS 
ACCESUL PERSOANE-

LOR NEAUTORIZATE

SEMNALE DE AVERTIZARE

SUBSTANŢE COROZIVE MATERIALELE 
RADIOACTIVE

SARCINI 
SUSPENDATE

CĂRUCIOARE ÎN 
MIŞCARE
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RAZE LASER PERICOL GENERAL RADIAŢII NEIONIZANTE TENSIUNE ELECTRICĂ 
PERICULOAS Ă

CĂDERE CU 
DENIVELARE

MATERIAL INFLAMABIL MATERIAL EXPLOZIV SUBSTAN ŢE OTR 
ĂVITOARE

MATERIAL OXIDANT CÂMP MAGNETIC 
INTENS

RISC BIOLOGIC SUBSTAN ŢE NOCIVE 
SAU IRITANTE

TEMPERATURĂ 
SCĂZUTĂ

PERICOL DE 
ÎMPIEDICARE
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SEMNE DE PRESCRIPTIE

CASCĂ DE PROTECŢIE 
OBLIGATORIE

PROTECŢIA 
OBLIGATORIE A 

AUZULUI

PROTECŢIA 
OBLIGATORIE A APA-
RATULUI RESPIRATOR

MĂNUŞI DE 
PROTECŢIE 

OBLIGATORII

OBLIGAŢIA GENERICĂ PROTECŢIA 
INDIVIDUALĂ OBLI-
GATORIE ÎMOITRIVA 

CĂDERLIORA

PROTECŢIA 
OBLIGATORIE A 

CORPULUI

PROTECŢIA 
OBLIGATORIE A 

OCHILOR

ÎNCĂLŢĂMINTE DE 
PROTECŢIA 

OBLIGATORIE

PROTECŢIA 
OBLIGATORIE A FEŢEI

PASAJ OBLIGATORIU 
PENTRU PIETONI
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SEMNE PENTRU ECHIPAMENTUL ANTI INCENDIU 

FURTUN DE 
INCENDIU

SCARĂ EXTINCTOR TELEFON PENTRU 
STINGEREA 

INCENDIILOR

DIRECŢIA DE URMAT 
(SEMN DA ADĂUGAT LA CARE PRECED)

ETICHETE PERICOLOSE FIZICE

EXPLOZIBIL GAZ SUB PRESIUNE INFLAMABIL OXIDANT

COROZIV
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ETICHETE PERICOLE PENTRU SĂNĂTATE

TOXIC ACUT EFECTE GRAVE 
ASUPRA SĂNĂTAŢII

EFECTELE MAI 
BLÂNDE ASUPRA 

SĂNĂTAŢII

ETICHETE PERICOLE PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

PERICULOS 
PENTRU MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR
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ETICHETELE DE PE PRODUSELE CHIMICE

Etichetele sunt atașate recipientelor pentru a avertiza despre pericolele 
care există atunci când intrați în contact cu agenții chimici pe care îi conțin. 
„Pictograma” reprezintă designul care simbolizează tipul de pericol

Tabelul etichetelor chimice și semnificația acestora

Pictogramă de avertizare
(Regulamentul CE 1272/2008)

Semnificație (explicație și precauții) Exemple

EXPLOZIV

Clasificare: substanțe sau compuși 
care pot exploda dintr-o scânteie sau 
care sunt foarte sensibili la șocuri sau 
frecare.
Precauții: evitați șocurile, frecarea, 
flăcările sau sursele de căldură.

• Triclorură de 
azot

• Nitroglicerină

INFLAMABIL

Clasificare: substanțe sau compuși:
• care se pot supraîncălzi și ulterior se pot 

aprinde la contactul cu aerul la o tempe-
ratură normală fără a folosi energie

• Care se pot aprinde foarte ușor, dato-
rita unei simple scântei chiar și de la di-
stanțăși continuă să ardă

• Lichide care au un punct de aprindere 
între 21 și 55°C.

• Gaze care, în contact cu apa sau aerul 
umed, creează gaze foarte inflamabile în 
cantități periculoase.

Precauții: evitați contactul cu materialele 
de aprindere (cum ar fi aerul și apa).

• Benzen

• Etanol

• Acetonă

• Terebentină 

• Lac

• Ulei mineral 

• GPL
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Pictogramă de avertizare
(Regulamentul CE 1272/2008)

Semnificație (explicație și precauții) Exemple

INFLAMABIL

Clasificare: substanțe sau compuși:
• Lichide al căror punct de ardere este 

sub 21°C.
• Care se pot supraîncălzi și ulterior se 

aprind la contactul cu aerul la o tempe-
ratură normală

• fără a utiliza energie.
• Care se pot aprinde foarte ușor, din 

cauza unei
• simple scântei chiar și de la distanță, și 

continuă să ardă.
• Gaze care se pot supraîncălzi în con-

tact cu apa sau aerul umed, creând 
gaze extrem de inflamabile în cantități 
periculoase.

Precauții: evitați contactul cu materialele 
de aprindere (cum ar fi aerul și apa).

• Benzină

• Parafină

• Butan

• Metan

• Acetilenă

COMBUSTIBIL

Clasificare: substanțe care se compor-
tă ca oxidanți în raport cu majoritatea 
celorlalte substanțe sau care eliberează 
ușor oxigen atomic sau molecular și fa-
cilitează astfel aprinderea substanțelor 
combustibile.
Precauții: evitați contactul cu materiale 
combustibile

• Oxigen

• Azotat de 
potasiu

• Apă oxigenată

GAZ SUB PRESIUNE

Clasificare: butelii sau alte recipiente cu 
gaze sub presiune, comprimate, lichefia-
te, refrigerate, dizolvate.
Precauții: transportați, manipulați și uti-
lizați cu atenție.

• Oxigen

• Acetilenă
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Pictogramă de avertizare
(Regulamentul CE 1272/2008)

Semnificație (explicație și precauții) Exemple

COROZIV

Clasificare: aceste substanțe chimice 
distrug țesuturile vii și/sau materialele vii.
Precauții: nu inhalați și evitați contactul 
cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.
Protejați-vă prin: purtarea EIP, cum ar fi 
mănuși, ochelari de protecție, salopete

• Acid clorhidric 

• Acid fluorhidric

TOXIC

Clasificare: substanțe sau compuși care, 
prin inhalare, ingerare sau pătrundere în pie-
le, pot implica riscuri grave, acute sau croni-
ce, și chiar deces.
Precauții: trebuie evitat contactul cu corpul.
Protejați-vă prin: purtarea EIP, cum ar fi 
măști filtrante

• Clorură de 
bariu

• Monoxid de 
carbon

• Metanol

• Trifluorură de 
bor

TOXIC PE 
TERMEN LUNG

Clasificare: substanțe sau compuși care, 
dacă sunt inhalați, înghițiți sau absorbiți 
prin piele, dau naștere la pericole acute 
sau cronice extrem de grave și duc cu 
ușurință la moarte.
Precauții: trebuie evitate contactul cu 
corpul, inhalarea și ingestia, precum și 
expunerea continuă sau repetitivă chiar 
și la concentrații scăzute ale substanței 
sau preparatului.
Protejați-vă prin: purtarea EIP, cum ar fi 
măști filtrante, mănuși, salopete

• Cianură

• Nicotină

• Acid fluorhidric

IRITANT

Clasificare: substanțe sau compuși ne-
corozivi care pot provoca iritații la con-
tactul imediat, prelungit sau repetat cu 
pielea sau mucoasele.
Precauții: vaporii nu trebuie inhalați și 
trebuie evitat contactul cu pielea.
Protejați-vă prin: purtarea EIP, cum ar fi 
măști filtrante și mănuși

• Clorură de 
calciu

• Bicarbonat de 
sodiu
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Pictogramă de avertizare
(Regulamentul CE 1272/2008)

Semnificație (explicație și precauții) Exemple

NOCIV

PENTRU 
PRODUSE NOCIVE 
PE TERMEN LUNG

Clasificare: substanțe sau compuși care, 
dacă sunt inhalați, înghițiți sau absorbiți 
prin piele, pot provoca efecte care nu 
pun viața în pericol; sau substanțe care, 
prin inhalare, pot provoca reacții alergice 
sau astmatice; sau substanțe cu efecte 
suspectate cancerigene, mutagene sau 
toxice pentru reproducere.
Precauții: vaporii nu trebuie inhalați și 
trebuie evitat contactul cu pielea.

• Laudanum 

• Diclormetan 

• Cisteină

PERICULOS 
PENTRU MEDIU

Clasificare: contactul mediului cu aceste 
substanțe sau compuși poate provoca 
daune pe termen scurt sau lung ecosi-
stemului.
Precauții: substanțele nu trebuie elibera-
te în mediu.

• Fosfor

• Cianură de 
potasiu

• Nicotină

N.B.
Pentru întocmirea acestei broșuri, pe lângă textul Decretului legislativ 81/2008, cunoscut și sub denumirea de „Legea 
consolidată a sănătății și securității în muncă”, au fost consultate diverse publicații accesibile pe internet și alte materia-
le grafice utile pentru ilustrații. si folosit .
Pentru fotografiile cărora, în ciuda perchezițiilor efectuate, nu s-a putut urmări titularii de drepturi, editorul se declară 
disponibil pentru a-și îndeplini atribuțiile.
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