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Cuvânt înainte
Sperăm că utilizarea Listei de verificare ergonomice va stimula această schimbare valoroasă a
experiențelor și va ajuta oamenii să promoveze o
aplicare mai sistematică a principiilor ergonomice.
Acest manual prezintă 132 de intervenții ergonomice menite să creeze efecte pozitive fără
a se baza pe soluții costisitoare sau foarte sofisticate. Accentul se pune pe soluții realiste care
pot fi aplicate într-un mod flexibil și care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și a
productivității. Diferitele experiențe raportate de
practicieni în aplicarea primei ediții a Listei de verificare ergonomice se reflectă în textul și ilustrațiile
revizuite și în punctele de verificare adiționale.
Colaborarea strânsă între Asociația Internațională
a Ergonomiei și Organizația Internațională a Muncii
sa dovedit a fi fructuoasă în a aduce la zi această
a doua ediție, și satisfacerea nevoilor urgente de
gestionare legate de ergonomia riscurilor la locul de
muncă.
Sperăm că Lista de verificare ergonomică
va continua să inspire manageri, supervizori,
muncitori, formatori și educatori, precum și
specialiști în ergonomie și în domeniul securității și
sănătății în muncă și îi vor ajuta să împărtășească
informații practice și experiențe prin împărtășirea
îmbunătățirilor ergonomice la locul de muncă.

Există o creștere a gradului de conștientizare a
necesității de a aplica acțiuni practice la locul de
muncă pentru a reduce accidentele și bolile legate
de muncă. O atenție sporită este acordată aplicării
principiilor ergonomice, având în vedere potențialul
lor de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a
productivității. Se acumulează experiență în aplicarea ergonomiei locurilor de muncă din diferite sectoare și situații industriale atât în țările dezvoltate,
cât și în cele în curs de dezvoltare, cu rezultate
concrete în ceea ce privește reducerea accidentelor
profesionale, a bolilor legate de muncă și a accidentelor industriale majore, precum și îmbunătățirea
condițiilor de muncă nesatisfăcătoare. Lista de verificare ergonomică a fost elaborată cu scopul de a
oferi soluții practice și cu cost redus pentru problemele ergonomice, în special pentru întreprinderile
mici și mijlocii.
Acest manual se bazează pe numeroase exemple practice de îmbunătățire a ergonomiei realizate
cu un cost redus. Există mai multe astfel de exemple la nivel mondial, inclusiv instrumente proiectate
ergonomic, cărucioare, tehnici de manipulare a materialelor, aranjamente pentru stații de lucru, medii
de lucru, facilități sociale și metode de lucru în
grup. Cunoștințele obținute din aceste îmbunătățiri
realizate pe plan local reprezintă un plus foarte
util pentru aplicațiile ergonomice dezvoltate de
specialiști calificați și practicieni instruiți. Este tot
mai evident faptul că îmbunătățirile locale realizate la nivelul spațiilor de producție ar trebui să fie
făcute cunoscute la alte locuri de muncă în cazul
în care ar putea fi făcute îmbunătățiri similare.

Seiji Machida
Director
Programul privind securitatea și sănătatea
în muncă și mediu (SafeWork)
Organizația Internațională a Muncii
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Prefață la a doua ediție
Grupul de lucru pentru a doua ediție a fost
format din următoarele persoane:
–– Sara Arphorn, Universitatea Mahidol, Bangkok,
Tailanda;

Această carte este o versiune revizuită și extinsă a
Listei de verificare ergonomice și a fost elaborată în
comun de către Asociația Internațională a Ergonomiei (AIE) și de Organizația Internațională a Muncii
(OIM) pentru a prezenta îmbunătățiri practice la
locul de muncă din punct de vedere ergonomic.
Prima ediție a Listei de verificare ergonomice,
publicată în 1996, a fost bine primită în întreaga
lume și a fost tradusă în mai multe limbi, inclusiv arabă, bahasa indoneziană, bahasa malaieză,
chineză, estonă, farsi, franceză, japoneză, coreeană, poloneză, tailandeză, turcă și vietnameză.
Acesta a fost utilizată în programe de formare în
mai multe țări industrializate din Asia, Africa și
America Latină, iar o serie de locuri de muncă la
întreprinderile mici din țările în curs de dezvoltare
au raportat îmbunătățiri din aplicarea ideilor cu
costuri reduse din manual. Practicanții ergonomiei
la locul de muncă din țările industrializate au descoperit că punctele de verificare sunt instrumente
utile pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, în
special a practicilor de lucru în întreprinderile mici
și mijlocii. Activitățile de instruire au demonstrat
că punctele de verificare pot fi utilizate eficient
pentru a instrui oameni locali pentru a găsi soluții
realiste la problemele ergonomice în diferite situații
la locul de muncă. Acoperirea largă a punctelor de
verificare este deosebit de potrivită pentru identificarea soluțiilor practice la problemele ergonomice
în situații locale specifice, unde problemele prioritare pot varia foarte mult.
În 2004, având în vedere evoluția ergonomiei
din ultimul deceniu și feedbackul din partea aplicării și utilizării de către practicienii din domeniul
securității și și sănătății în muncă și a practicilor de ergonomie, OIM împreună cu Comitetul
Internațional pentru Dezvoltare al AIE a inițiat o
revizuire aprofundată a ediției din 1996. Un grup de
lucru de experți condus de Kazutaka Kogi a fost format de AIE pentru a pregăti baza pentru o revizuire
comună a AIE și a OIM, care a avut loc la atelierul
de lucru din Bali, Indonezia, în 2005. Atelierul a fost
facilitat de către David Caple, președinte al Comitetului pentru dezvoltare internațională al AIE, și
Shengli Niu, reprezentant al OIM.
vii

––

Jose Maria Batino, Departamentul Muncii și
Ocupării, Manila, Filipine;

––

David C. Caple, David Caple & Associates, Ivanhoe de Est, Australia;

––

Pierre Falzon, Asociația Internațională a Ergonomiei, Paris, Franța;

––

Martin Helander, Universitatea Tehnologică Nanyang, Singapore;

––

Toru Itani, Universitatea Orașului Nagoya, Nagoya, Japonia;

––

Akiyoshi Ito, Universitatea de Sănătate la locul
de muncă și Mediu, Kitakyushu, Japonia;

––

Tsuyoshi Kawakami, Oficiul Regional OIM pentru
Asia și zona Pacificului, Bangkok, Tailanda;

––

Ton That Khai, Centrul pentru Sănătatea la locul
de muncă și mediu, Cantho, Vietnam;

––

Halimahtun M. Khalid, Damai Sciences, Kuala
Lumpur, Malaiezia;

––

Kazutaka Kogi, Institutul pentru Științe ale Muncii, Kawasaki, Japonia;

––

Sudthida Krungkraiwong, Institutul pentru
Îmbunătățirea Condițiilor de Muncă și Mediu,
Bangkok, Tailanda;

––

Shengli Niu, OIM, Geneva, Elveția;

––

Theresia Pawitra, Universitatea Surabaya, Surabaya, Indonezia;

––

Budi Santoso Goutama, Universitatea Surabaya,
Surabaya, Indonezia;

––

Barbara Silverstein, Departamentul de Muncă și
Industrie al Statului Washington, Statele Unite;

––

Sutjana, Universitatea Udayana, Denpasar,
Indonezia;

––

Errna Tresnaningsih, Departamentul Sănătății în
Muncă, Jakarta, Indonezia.
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Ca urmare a acestei consultări, au fost elaborate 132 de puncte de verificare revizuite pentru
această a doua ediție. Din cele 128 de puncte din
prima ediție, 104 au fost păstrate și opt puncte noi
au fost create prin fuziunea a câte două articole anterioare. Învățând din experiența aplicării
primei ediții, grupul a elaborat 20 de puncte
adiționale noi. Punctele nou dezvoltate se referă la stațiile de lucru la computer, cabinele de
conducere cu stivuitor și cabinele de conducere,
lucrările la înălțime, mediile de lucru reci, sistemele de climatizare, etichetarea recipientelor cu
produse chimice periculoase, reciclarea deșeurilor,
spații închise, stingătoare de incendiu, planurile
de evacuare, exerciții fizice, participarea deplină
a lucrătorilor femei și bărbați, lucrătorii migranți,
lucrătorii tineri, problemele culturale și sistemele
de gestionare a riscurilor.
O altă caracteristică nouă a celei de-a doua
ediții este aceea că fiecare punct de verificare menționează riscurile/simptomele abordate
de soluțiile ergonomice sugerate. În funcție de
situația locală, utilizatorii pot selecta îmbunătățiri
practice aplicabile propriului loc de muncă
și își pot elabora propriile liste de verificare.
Modalitățile diferite de utilizare a punctelor și a
listelor de verificare ergonomice sunt descrise în
„Sugestii pentru utilizarea manualului” la pag.
xiii-xix.
În compilarea punctelor de verificare, accentul a fost pus pe o prezentare vizuală care ajută
utilizatorii să rezolve probleme concrete. Prin urmare, partea analitică este minimizată în favoarea

soluțiilor practice. Acest lucru este în concordanță
cu abordarea utilizată în programul OIM, care sa
dovedit a fi eficient atât în țările industrializate,
cât și în cele în curs de dezvoltare.
Manualul este rezultatul eforturilor comune ale
multor persoane care au lucrat împreună cu grupul
de experți. Include grafice absolut noi, redesenate
în culori de către Nguiyen Thi Sam în colaborare cu
Ton That Khai, ambii din cadrul Centrului de Sănătate la locul de muncă și Mediu a Departamentului
Sănătății din Cantho, Vietnam. Majoritatea acestor
grafice se bazează pe desenele originale din prima
ediție și alte publicații ale OIM, cu modificări corespunzătoare. În plus, au fost elaborate noi desene bazate pe experiența acumulată în programele
de formare conexe.
OIM recunoaște contribuțiile și sprijinul lui
Pierre Falzon și al lui David Caple, președinții AIE
între anii 2003–06, respectiv 2006–09, la pregătirea comună a acestei a doua ediții. Mulțumiri sunt
adresate Consiliului AIE atât pentru materialul
folosit în punctele de verificare, cât și pentru sprijinul intelectual.
Mulțumiri sunt aduse în special, pentru Jukka
Takala și Sameera Al-Tuwaijri, foști directori ai
Programului OIM pentru securitatea și sănătatea
la locul de muncă și mediu (SafeWork), și Seiji
Machida, actualul director al SafeWork, pentru
sprijinul acordat.
OIM și AIE speră că această publicație revizuită
va continua să servească drept instrument practic
pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în multe părți ale lumii.

Shengli Niu, co-Editor
Specialist Superior în Sănătate la locul de muncă
Programul pentru Securitatea și Sănătatea în Muncă
și Mediu (SafeWork)
Organizația Internațională a Muncii

Kazutaka Kogi, co-Editor
Președinte
Grupul de lucru AIE pentru Lista de verificare ergonomică, a doua ediție
Asociația Internațională a Ergonomiei
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Prefață la a prima ediție
Îmbunătățirea Condițiilor de Lucru și a Mediului
(denumit PIACT după denumirea sa franceză). Ca
urmare a acestor activități, Lista de verificare ergonomică face parte integrantă din programul OIM.
Lista de verificare ergonomică este rezultatul
colaborării dintre Organizația Internațională a Muncii și Asociația Internațională a Ergonomiei (AIE).
În 1991, Comitetul de Transfer Tehnologic al AIE a
înființat un grup de experți, prezidat de Najmedin
Meshkati, pentru a crea o schiță a documentului și
pentru a elabora o mare parte din material. Grupul
a fost condus în principal de Kazutaka Kogi de la
OIM și Ilkka Kuorinka de la AIE. Tuulikki Kuorinka a
compilat diferitele manuscrise, iar Kazutaka Kogi a
editat ulterior lista de verificare.
Grupul de bază pentru compilarea Listei de
verificare ergonomice a constat din următoarele
persoane:
–– Martin Helander, Universitatea Statului New
York, Buffalo, Statele Unite;

Această carte este o culegere a „Listei de verificare ergonomică” care poate fi folosită pentru a găsi
soluții practice pentru îmbunătățirea condițiilor
de lucru din punct de vedere ergonomic. Scopul
său este de a oferi un instrument util tuturor celor
care intenționează să își îmbunătățească condițiile
de lucru pentru o mai bună siguranță, sănătate și
eficiență.
Lista de verificare ergonomică este destinată
celor care doresc să aplice îmbunătățiri practice
la condițiile de muncă existente. Cartea acoperă
toate principalele aspecte ale ergonomiei la locul
de muncă: depozitarea și manipularea materialelor;
unelte de mână; siguranța utilajelor de producere;
îmbunătățirea proiectării stațiilor de lucru; iluminat; încăperi; controlul substanțelor și agenților
periculoși; facilități sociale; și organizarea muncii.
Prin urmare, este adecvată identificării soluțiilor
practice la problemele ergonomice în fiecare
situație locală. Manualul poate ajuta utilizatorii să
caute astfel de soluții, deoarece fiecare punct de
verificare indică o acțiune. Opțiunile disponibile
pentru acea acțiune, precum și câteva sugestii suplimentare sunt date. Utilizatorii pot selecta acele
puncte de verificare care se aplică propriului lor
loc de muncă și pot utiliza imediat propozițiile de
„acțiune” ca o listă de verificare adaptată locului
de muncă respectiv. Utilizatorii acestei cărți pot
astfel să utilizeze în totalitate sau parțial punctele
de verificare, determinate de situația locală (vedeți
„Sugestii pentru utilizarea manualului”, p. xi-xii,
pentru mai multe detalii).
Lista de verificare ergonomică este prezentată
drept următorul pas la publicația OIM Creșterea
productivității și un loc de muncă mai bun: Manual de acțiune publicat în 1988 ca un ghid pentru
îmbunătățirea locurilor de muncă în întreprinderile
mici și mijlocii. Această publicație anterioară a
fost utilizată pe scară largă în activitățile de formare în diferite regiuni ale lumii. Manualul este
un instrument eficient în abordarea de formare
a OIM, „Îmbunătățirea muncii în întreprinderile
mici” (WISE). Abordarea se aplică unei varietăți
de activități în multe țări în curs de dezvoltare,
în cadrul Programului Internațional al OIM pentru

––

Andrew Imada, Universitatea din California de
Sud, Los Angeles, Statele Unite;

––

Kazutaka Kogi, Organizația Interanțională a
Muncii, Geneva, Elveția;

––

Stephen Konz, Universitatea Statului Kanzas,
Manhattan, Statele Unite;

––

Ilkka Kuorinka, Institutul de Cercetări în Sănătate și Securitate în Muncă din Québec (IRSST),
Montreal, Canada;

––

Tuulikki Kuorinka, IRSST, Montreal, Canada;

––

Wolfgang Laurig, Institutul pentru Psihologie
Ocupațională, Dortmund, Germania;

––

Najmedin Meshkati, Universitatea din California
de Sud, Los Angeles, Statele Unite;

––

Houshang Shahnavaz, Universitatea Tehnică din
Lulea, Lulea, Suedia.

Grupul de experți a identificat câteva domenii principale în care contribuția ergonomiei la
condițiile de muncă a fost evaluată ca fiind cea mai
importantă pentru întreprinderile mici. Pentru fiecare zonă au fost elaborate între 10 și 20 de puncte
de verificare. Ca rezultat, au fost puse la punct 128
ix
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preluate din Securitatea, sănătatea și condițiile de
muncă, un manual de instruire publicat de Consiliul
Concurenței pentru Siguranța Industrială din Suedia
(Stockholm, 1987) și din publicațiile anterioare ale
OIM.
La cererea Comisiei pentru Educație și Formare
a AIE (președintă, Margaret Bullock), următoarele
persoane au lucrat împreună pentru punerea în
aplicare a punctelor de verificare în „seminarele
rotative”: Kamiel Vanwonterghem, KV-Ergonomics,
Hasselt, Belgia; Kitti Intaranont, Universitatea
Chulalongkorn, Bangkok, Tailanda; Chaiyuth Chavalitnitikul, Ministerul Muncii și Protecției Sociale,
Institutul Național pentru Îmbunătățirea Condițiilor
de Muncă și Mediu, Bangkok, Thailanda; și Adnyana Manuaba, Universitatea din Udayana, Denpasar,
Indonezia. Colaborarea AIE condusă de Hal W.
Hendrick, fostul președinte, este foarte apreciată. Mulțumiri sunt aduse și Consiliului AIE pentru
sprijinul material și intelectual. Inițiativa OIM de a
realiza acest proiect ca parte a bugetului regulat
și a programului activităților este, de asemenea,
foarte apreciată. Mulțumiri sunt datorate, în special
lui Claude Dumont, directorul Departamentului de
Condiții de Muncă și Mediu și Chandra Pinnagoda,
șefa secției Siguranță și Sănătate Ocupațională,
pentru sprijinul acordat.
Autorii speră că această nouă publicație va
servi ca un impuls pentru îmbunătățiri practice în
multe locuri de muncă din diferite părți ale lumii.

de puncte de verificare. În dezvoltarea punctelor
de verificare accentul a fost pus pe o prezentare
concretă și vizuală, cu obiectivele de rezolvare a
problemelor și găsirea de soluții. Prin urmare, partea analitică este minimizată în favoarea soluțiilor
practice. Acest lucru este în concordanță cu abordarea utilizată de programul OIM care sa dovedit a
fi eficient atât în țările industrializate, cât și în cele
în curs de dezvoltare.
În 1993, punctele de verificare au fost testate în
Indonezia și Tailanda în două seminare organizate în
comun de OIM și AIE, în colaborare cu Societatea de
Ergonomie din Asia de Sud-Est. Aceste seminare au
demonstrat că punctele de verificare pot fi folosite eficient în formarea persoanelor locale pentru
a găsi soluții realiste la problemele ergonomice la
locul de muncă într-o situație în curs de dezvoltare.
Manualul este un produs al eforturilor comune
ale multor persoane care au lucrat împreună cu
grupul de experți. Hamid Kavianian, Universitatea
de Stat din California, Long Beach și Karl Kroemer,
Institutul Politehnic din Virginia și Universitatea
de Stat din Radford, Statele Unite, au participat la
redactarea unor puncte de verificare. Jürgen Serbitzer și Valentina Forastieri de la OIM au efectuat
cercetările inițiale.
Ellen Roskam Krasnosselski și Juan-Carlos Hiba
de la OIM au compilat ilustrațiile împreună cu
grupul de experți. Acestea includ grafice desenate
de Vlad Ganea și Igor Lossavio. Alte desene sunt
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Sugestii pentru utilizarea
manualului
Sugestiile prezentate aici pentru utilizarea Listei de
verificare ergonomice se bazează pe experiențele
de instruire dobândite prin utilizarea primei sale
ediții, în special în țările în curs de dezvoltare industrială. Aceste experiențe se referă la programele de formare aplicând metodologia de îmbunătățire
a muncii în întreprinderile mici (WISE) elaborată de
OIM și metode similare de instruire orientată către
acțiuni participative. Mulți membri ai grupului de
lucru pentru această a doua ediție au luat parte la
aceste activități de instruire. Așa cum este descris
în Anexa 1, legătura cu aceste metode participative
a fost avută în vedere în timpul redactării acestui
manual.
Atunci când se implementează îmbunătățiri la
locul de muncă, este util să se utilizeze orientările
furnizate de punctele de verificare. Acțiunile de
îmbunătățire indicate de punctele de verificare se
bazează pe o serie de principii ergonomice care se
aplică cu ușurință în locuri de muncă reale, incluzând următoarele:
–– soluții imediate trebuie să fie dezvoltate cu implicarea activă a managerilor și a lucrătorilor;
–– munca în grup este avantajoasă pentru planificarea și implementarea îmbunătățirilor
practice;
–– utilizarea materialelor și expertizei disponibile
local are multe avantaje;
–– acțiuni cu multiple fațete ar trebui să se asigure
că îmbunătățirile sunt sustenabile în timp; și
–– programe de acțiune continuă sunt necesare
pentru a crea îmbunătățiri ajustate la nivel
local.

costuri reduse pot ajuta, de asemenea, utilizatorii
să găsească soluții adaptate la nivel local.
Există patru modalități principale de utilizare a
punctelor de verificare ale ergonomiei compilate în
această carte:
1. aplicarea punctelor de verificare selectate la
locul de muncă;
2. proiectarea listelor de verificare adaptate la
nivel local;
3. elaborarea fișelor de informații gata de utilizare; și
4. organizarea atelierelor de instruire pentru planificarea și implementarea schimbărilor imediate
la locul de muncă.

1.	 Aplicarea punctelor de verificare
selectate la locul de muncă
La aplicarea punctelor de verificare ale ergonomiei la un anumit loc de muncă, este recomandabil
să se aleagă un anumit număr de elemente considerate importante pentru punctul de verificare la
locul de muncă. De obicei, aproximativ 20–30 de
elemente sunt suficiente pentru aplicarea inițială a
manualului. Copii ale paginilor corespunzătoare ale
elementelor punctului de verificare selectat pot fi
distribuite pentru a fi utilizate în sesiuni introductive de siguranță la locul de muncă și de sănătate,
intervenții ergonomice sau de gestionare a riscurilor
la locul de muncă.
Pe baza elementelor selectate, o scurtă listă
de verificare poate fi elaborată utilizând formatul
listei de verificare a ergonomiei conținute în manual. O astfel de listă de verificare este potrivită
pentru sesiunile introductive inițiale, mai ales în
cazul în care lista de verificare este utilizată împreună cu copii ale paginilor selectate din manual.
Dacă timpul permite, se recomandă să se dezvolte
o listă de verificare adaptată local potrivită pentru
locul de muncă, așa cum este descris în secțiunea
următoare.
Pentru a aplica punctele de verificare selectate
sau pentru a le folosi în scopuri de instruire, este
util să organizați vizite la locul de muncă. Lista
scurtă de verificare poate ajuta foarte mult aceste
vizite, deoarece îi ajută pe participanți să privească

Punctele de verificare compilate sunt potrivite
pentru aplicarea lor reflectând aceste principii fundamentale. Aceste puncte de verificare reprezintă
îmbunătățiri ergonomice simple, cu costuri reduse
și ușor de aplicat. Caracterul ușor de implementat al îmbunătățirilor favorizează munca în grup
și punerea în aplicare prin intermediul materialelor și a competențelor locale. Deoarece punctele
de verificare acoperă zone largi, utilizatorii sunt
îndrumați să acționeze în funcție de fiecare situație
locală. Numeroasele ilustrații care indică idei cu
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proaspăt la locurile de muncă vizitate și să găsească puncte practice de îmbunătățire. Țineți minte să
cereți persoanelor să găsească, de asemenea, puncte bune, deoarece acestea sunt utile în discuțiile
ulterioare.
Rezultatele vizitelor la locul de muncă ar
trebui discutate în grupuri mici și apoi examinate
în cadrul unei întâlniri a tuturor participanților
sau reprezentanților grupurilor. Munca în grup a
persoanelor care utilizează elementele de verificare selectate este esențială pentru identificarea
îmbunătățirilor practicabile la nivel local.
După cum este indicat în secțiunile următoare,
este important să se analizeze mai multe aspecte
ale condițiilor de lucru. Prin urmare, este recomandabil să selectați cel puțin câteva articole din mai
multe capitole din manual, pentru a acoperi subiectele legate de depozitarea și manipularea materialelor, siguranța uneltelor și a utilajelor, mediul,
facilități sociale și organizarea muncii.
Lista scurtă de verificare și materialele bazate
pe punctele de verificare selectate pot ajuta oamenii să acorde prioritate acțiunilor imediate care
trebuie luate. Aceștia pot alege atât prioritățile pe
termen scurt, cât și cele pe termen lung. Întrucât
există acțiuni simple, cu cost redus în toate aceste
domenii, ar trebui să fie relativ ușor să selectați
elementele de verificare adecvate luând în considerare condițiile specifice ale locurilor de muncă în
cauză.

grupurilor de lucru. De obicei, pot fi evidențiate
aspecte particulare ale depozitării și manipulării materialelor, siguranței utilajelor, proiectarea stațiilor de lucru, iluminatului, încăperilor,
facilităților sociale și organizării muncii.
2. Este recomandabil să selectați un număr limitat
de titluri de puncte de verificare dintre cele
listate în lista de verificare ale ergonomiei. De
regulă, pentru fiecare dintre domeniile vizate
pot fi selectate câteva elemente.
3. Punctele selectate pot fi comasate pentru a
forma un proiect de listă de aproximativ 30–50
puncte pentru a acoperi domeniile alese. Acest
proiect de listă de verificare poate avea un
format similar cu lista de verificare ale ergonomiei, deoarece aceasta (răspunsul la întrebarea
„Vă propuneți o acțiune?” prin NU sau DA și
subliniind dacă acțiunea este o PRIORITATE sau
nu) este benefică întrucât îi ajută pe utilizatori
să propună îmbunătățiri prioritare în contextul
local. Proiectul poate fi testat prin folosirea sa
pilot, inclusiv printr-o vizită la un anumit loc de
muncă. Obținând feedback din această utilizare
pilot, se poate finaliza o listă de verificare adaptată local.
4. Lista de verificare poate fi suplimentată printr-o
broșură care conține paginile fotocopiate corespunzătoare din acest manual. Broșura, cuprinzând două pagini fiecare pentru cele 30–50 de
puncte selectate, poate fi utilizată ca material
de referință pentru opțiunile disponibile la costuri reduse.
Această combinație a unei liste de verificare
elaborată local și a unei broșuri care explică punctele de verificare corespunzătoare poate fi utilizată în implementarea efectivă a îmbunătățirilor la
locul de muncă. Procesul de elaborare a acestora
poate fi întreprins, de exemplu, de către membrii
unui comitet pentru siguranță și sănătate, un grup
cu sarcini speciale, care include reprezentanți ai
membrilor conducerii și ai sindicatelor, un grup de
lucru format din manageri, supraveghetori și lucrători, sau un grup special format pentru o anumită
acțiune ergonomică. Astfel de grupuri de oameni
locali pot realiza atât proiectarea, cât și utilizarea
imediată a listei de verificare și a broșurii asociate.
Întregul proces de proiectare și utilizare a unei
liste de verificare adaptate local și a unei broșuri
asociate poate fi rezumată după cum urmează:

2.	 Proiectarea listelor de verificare
adaptate la nivel local
Scopul este de a proiecta și de a folosi o listă de
verificare adaptată local, alcătuită din puncte de
verificare selectate. O astfel de listă de verificare
poate fi un instrument puternic pentru evaluarea
ergonomică și îmbunătățirea condițiilor de lucru
existente.
Deoarece punctele de verificare compilate în
acest manual reprezintă îmbunătățiri la locul de
muncă ușor accesibile, lista de verificare a ergonomiei din paginile xxi-xxxii din manual poate fi utilizată ca tabel de referință pentru selectarea acelor
puncte de verificare potrivite situației locale. Acest
proces de proiectare se realizează de obicei prin
lucrul în grup, după cum urmează:
1. Principalele domenii care necesită îmbunătățiri
imediate ar trebui să fie convenite în cadrul
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activităților de selectare a priorităților. Acest tip
de liste de verificare adaptate local prin motivarea
grupurilor trebui să fie luată în considerare.
Atunci când aspectele specifice ale condițiilor
ergonomice necesită o atenție deosebită, o listă de
verificare mai specifică poate fi concepută concentrându-se pe aceste aspecte particulare. De exemplu, o listă de verificare care se referă în principal
la sarcini fizice poate fi formulată atunci când
persoanele locale sunt de acord să se concentreze
asupra plângerilor musculoscheletale. Sau, poate fi
proiectată o listă de verificare care se concentrează
asupra lucrărilor unității de afișare vizuală. În aceste cazuri, totuși, este recomandabil să se formuleze
inițial o listă de verificare de aproximativ 30–50
de articole și să se acopere cât mai mult posibil
aspecte mult mai complexe ale condițiilor ergonomice. Acest lucru se explică prin faptul că astfel de
chestiuni specifice sunt, de asemenea, afectate în
mod diferit de factori și experiențe multiple, iar o
listă relativ scurtă poate duce la discuții pline de
viață despre modul în care trebuie abordați mai
mulți factori.
Există multe exemple de liste de verificare
adaptate local. Lista originală de verificare WISE
care a fost aplicată pe scară largă încă din anii 1980
are 44 de articole care acoperă toate domeniile
din acest manual. Această listă de verificare WISE
reprezintă o listă de verificare a ergonomiei pentru
întreprinderile mici și mijlocii. O versiune scurtă a
unei liste de verificare adaptate local pentru a fi
utilizată în întreprinderile mici a fost recent proiectată de un grup de lucru în Malaiezia. Această
listă de verificare este potrivită pentru munca la
nivel de întreprindere și pentru formarea de bază în
acțiuni ergonomice.
Lista de verificare enumeră 24 de elemente de
acțiune împreună cu ilustrații tipice care prezintă
idei cu costuri reduse. Aceasta este completată
de o broșură care explică opțiunile fundamentale
cu costuri reduse în ceea ce privește aceste 24 de
acțiuni, împreună cu o ilustrație tipică și o fotografie locală bună pentru fiecare. Pentru o referință
ușoară, această listă de verificare este anexată la
prezentul manual (anexa 2).
Este de așteptat să se facă schimb de diverse
seturi de liste de verificare și broșuri asociate în
diferite industrii și regiuni. O tendință recentă este
de a proiecta o listă de verificare ilustrată prin

Procesul de lucru în grup pentru elaborarea unei
liste de verificare adaptate local
(1) Căderea de acord cu principalele domenii care
necesită îmbunătățiri imediate (Învățarea din
bunele practici locale)


(2) Selectați un număr limitat (30–50) din titlurile punctelor de verificare (câteva pe fiecare
domeniu)


(3) Testați un proiect de listă de verificare și
formulați lista de verificare ajustată la nivel
local (Concentrați-vă asupra îmbunătățirilor cu
costuri reduse)


(4) Suplimentați lista de verificare cu o broșură
cu paginile corespunzătoare (Ca material de
referință pentru utilizatori)


(5) Utilizați setul (lista de verificare / broșura)
pentru munca în grup de către manageri/
lucrători

Trebuie remarcat faptul că o listă de verificare adaptată la nivel local formulată în acest mod
este folosită mai degrabă pentru a găsi cu ușurință
îmbunătățiri posibile, decât pentru a face o evaluare completă a condițiilor ergonomice de la locul de
muncă în cauză. Acest lucru se datorează faptului că este mai bine să se progreseze treptat în
îmbunătățirea diferitelor aspecte ergonomice.
Prin urmare, se recomandă elaborarea unei liste
de verificare relativ scurtă, care să cuprindă aproximativ 30–50 de articole, așa cum este descris mai
sus, în loc de a încerca formularea unei liste lungi
de verificare cuprinzând toate elementele relevante
din acest manual. La prima vedere, o listă lungă de
verificare poate să pară mai cuprinzătoare, dar nu
poate fi utilizată activ de către persoanele locale,
deoarece este mult mai lungă și mai complicată. O
listă de verificare scurtă și la îndemână este mult
mai potrivită pentru utilizarea voluntară. Trecând
prin lista scurtă a ideilor disponibile în aspecte multiple, utilizatorii sunt mai înclinați să caute opțiuni
fezabile și, prin urmare, să purceadă la gruparea
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local, în conformitate cu aceste opțiuni practice. Broșurile care prezintă fotografii ale unor
exemple locale bune sunt utile pentru a încuraja
îmbunătățiri similare în întreprinderile mici și mijlocii, într-o anumită industrie sau în anumite tipuri de
locuri de muncă. Exemple de pagini ale unei astfel
de broșuri pentru întreprinderile mici din Malaiezia
sunt anexate (anexa 3).

selectarea a 30–40 de elemente prin învățarea din
exemple locale bune în mai multe domenii.

3.	 Elaborarea fișelor de informații gata de
utilizare
În acest scop, se pot realiza îmbunătățiri practice ergonomice cu ajutorul unor foi de informații diferite. Structura simplă și uniformă a fiecărui punct
de verificare din manual este benefică în acest
scop. Imaginile color ale manualului de asemenea
favorizează crearea de foi de referință.
Există trei opțiuni de bază pentru crearea foilor
de informații utilizând paginile punctului de verificare din acest manual:

4.	 Organizarea atelierelor de instruire
pentru planificarea și implementarea
schimbărilor imediate la locul de muncă
O modalitate practică de utilizare a manualului în formarea în implementarea îmbunătățirilor
la locul de muncă este organizarea de ateliere de
formare scurte pentru a instrui persoane locale să
aplice principiile ergonomice de bază. O serie de
țări au raportat utilizarea manualului în acest scop
în diverse ateliere de instruire.
Experiențele în activitățile de formare WISE și
programele participative similare au demonstrat
eficacitatea atelierelor de instruire de 1–4 zile care
au o abordare de bune practici bazată pe practica
locală. Lista de verificare ergonomică poate fi folosită ca material de instruire orientat spre acțiune.
Astfel de ateliere de formare pot fi combinate
cu utilizarea listelor de verificare adaptate local, a
broșurilor sau a materialelor de informare descrise
în secțiunile anterioare.
Urmând abordarea bunelor practici, un atelier
de instruire axat pe acțiuni poate fi organizat prin:
(a) colectarea de exemple bune la nivel local; (b)
organizarea de sesiuni privind identificarea ideilor
cu costuri reduse pentru îmbunătățirea condițiilor
la locul de muncă prin aplicarea opțiunilor disponibile; și (c) în urma unui proces de lucru în grup pentru a învăța cum să propună și să pună în aplicare
îmbunătățiri practicabile.
Pasul inițial de colectare a exemplelor locale
bune pare deosebit de util. Aceste exemple bune
pot arăta gama de probleme ergonomice și soluțiile
lor la nivel local. Listele de verificare care indică
opțiunile disponibile pe plan local și paginile corespunzătoare din acest manual pot fi utilizate ca
instrument pentru conectarea acestor bune practici
cu îmbunătățiri ergonomice și pentru îndrumarea
participanților către implementarea imediată a
acestor îmbunătățiri. Munca în grup este esențială
în următorii pași.

1. Fișe informative unice
Fiecare punct de verificare din manual constă
din două pagini, astfel încât oricare dintre punctele
de verificare poate fi fotocopiat și oferit ca o foaie
de informații în două pagini. În funcție de nevoile
locale, un set de astfel de fișe informative unice
poate fi, de asemenea, reprodus. Aceste foi pot fi
distribuite unor grupuri diferite de persoane sau
ca materiale suplimentare pentru programele de
formare.
2. Fișe informative de tip broșură
Punctele de verificare selectate din manual
pot fi editate ca o broșură. Selectarea punctelor
de verificare care trebuie incluse în broșură poate fi făcută de un grup de editare. O varietate de
broșuri pot fi proiectate, de exemplu broșuri care
conțin puncte de verificare aplicabile unui anumit
tip de loc de muncă sau cele care privesc un anumit
aspect ergonomic sau riscuri specifice, cum ar fi
manipularea manuală, unelte de mână, stații de
lucru la computer, încordări musculare, tulburări
ale membrelor superioare, tulburări oculare, riscuri
de rănire, căldură și frig, riscuri chimice, stres de
lucru, prevenirea greșelilor, situații de urgență,
organizarea muncii, lucrători tinerii etc.
3. Fișe informative adaptate local
O altă metodă utilă de a produce fișele de
informații din manual este de a re-edita paginile
punctelor de verificare prin adăugarea de observații
și materiale care reflectă condițiile locale. Acest
lucru este relativ ușor de făcut, deoarece accentul manualului se referă la îmbunătățiri simple
și practice. În special, pot fi create broșuri prin
menționarea unor exemple bune realizate la nivel
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Pașii tipici de participare într-un atelier de
instruire orientat spre acțiune prin intermediul
acestui manual pot fi după cum urmează:
Pași participativi pentru organizarea unui atelier de instruire
cu ajutorul Punctelor de verificare ale ergonomiei

În cazul unui atelier de una sau două zile,
exercițiul cu lista de verificare poate fi efectuată în dimineața primei zile. Acest lucru permite
participanților să utilizeze rezultatele verificării în
sesiuni de formare ulterioare în câteva domenii tehnice alese. Experiența arată că este util să existe
cel puțin sesiuni pe subiectele privind depozitarea
și manipularea materialelor, proiectarea stațiilor de
lucru și mediul fizic. Într-un atelier de lucru de două
zile, se pot adăuga sesiuni cu privire la siguranța
utilajelor, facilități sociale și de organizarea muncii.
Un atelier de trei sau patru zile poate acoperi
toate principalele domenii tehnice din manual. De
exemplu, după exercițiul cu lista de verificare, pot
fi organizate sesiuni privind depozitarea și manipularea materialelor, siguranța uneltelor și a utilajelor, proiectarea stațiilor de lucru, iluminatul, mediul
fizic, facilitățile sociale și organizarea muncii. Pot
fi adăugate studii de caz privind cazurile de succes și o sesiune privind modul de implementare
a îmbunătățirilor practice. Este util să încurajați
participanții să prezinte propriile planuri de acțiuni.
Accentul tuturor sesiunilor ar trebui să fie
învățarea din exemple bune la nivel local, propunerea unor îmbunătățiri care să aplice principiile
ergonomice de bază și procedurile de lucru în grupuri de învățare pentru a se ajunge la un acord cu
privire la îmbunătățirile imediate practicabile.
Exemple de programe dintr-un atelier de lucru
de două zile și de patru zile sunt prezentate în
Anexa 4. Trebuie remarcat faptul că aceste programe sunt realizate sub formă de sesiuni de lucru pe
serii de grup. Instrumentele de instruire obișnuite
cuprind o listă de verificare adaptată local, (de
exemplu, fotografii cu scurte observații) și paginile
corespunzătoare punctelor de verificare relevante
din acest manual.

Instrumente
principale

a)

Colectați exemple locale
bune de îmbunătățiri ergonomice la locul de muncă
(pentru a proiecta o listă de
verificare / manual adaptat)

• aparate de
fotografiat
• interviuri

b)

Exercițiu al Listei de verificare printr-o vizită la locul
de muncă (Pentru a afla
cum să identificați bunele
practici locale și opțiunile
disponibile)

• liste de verificare adaptate
local





c)

Sesiuni tehnice asupra
principiilor ergonomice în
anumite domenii (Cu accent
pe îmbunătățirile cu costuri
reduse)

d)

Lucrul în grup cu privire
la planurile de acțiune
pentru implementarea
îmbunătățirilor ergonomice
(Ca material de referință
pentru utilizatori)

e)

Diverse activități de urmărire pentru înregistrarea
îmbunătățirilor efectuate și pentru a încuraja
îmbunătățirea continuă

• pagini din Lista de verificare ergonomică
• exemple



• metode de
lucru în grup
• foi de
planificare



5.	 Sugestii practice pentru implementarea
îmbunătățirilor

Acești pași de formare durează de obicei 1–4
zile. Este important de a organiza în serie sesiuni de discuții în grup. Fiecare ședință (de la 1
la 1½ ore) ar trebui să cuprindă, de preferință, o
prezentare a unui formator, o discuție de grup în
grupuri mici și prezentarea rezultatelor grupului. În
acest fel, participanții pot învăța modalități practice de a aplica lista de verificare și de a propune
îmbunătățiri practice care au impact real asupra
locului de muncă.

Ameliorările la locul de muncă pot fi făcute
utilizând avantajele naturii orientate spre acțiune a
acestui manual. Sugestiile de mai sus oferă câteva
sugestii practice privind utilizarea manualului.
Este întotdeauna util să se bazeze pe bunele
practici locale (după cum arată exemplele locale
bune) și să întreprindă pași de lucru în grupuri participative. Informațiile din acest manual pot ajuta
oamenii să analizeze opțiunile de îmbunătățire
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rece aceste idei sunt de obicei fezabile folosind
materiale și abilități locale.

disponibile în mai multe domenii tehnice și să propună îmbunătățiri simple, cu costuri reduse, care
sunt posibile în condițiile locale date. Următoarele
sugestii pot ajuta la utilizarea eficientă a acestui
manual.

4. Mobilizați suportul lucrătorilor
În ceea ce privește modificările, este întotdeauna necesar să li se clarifice lucrătorilor în cauză
că modificările planificate vor conduce la beneficii
și progrese și nu vor afecta în mod negativ locul
de muncă. Este important să informați lucrătorii
cu privire la schimbările care trebuie făcute și să
explicați în prealabil rațiunea și beneficiile acestora. De asemenea, este necesar să se asigure o
pregătire prealabilă și să se consulte lucrătorii cu
privire la eventualele efecte neintenționate. Cel
mai bun mod de a evita rezistența la schimbări este
de a planifica și de a implementa schimbările în
comun cu lucrătorii în cauză.

1. Utilizați o „listă de verificare de acțiune” pentru a avea o privire nouă la condițiile de la locul
de muncă
Lista de verificare a ergonomiei poate ajuta
oamenii să examineze în mod sistematic condițiile
existente la locul de muncă. Formatul de acțiune
a punctelor de verificare, așa cum este indicată de
lista de verificare a ergonomiei din acest manual,
este foarte utilă pentru a ghida oamenii în privința
îmbunătățirilor practicabile la nivel local. Este recomandabil să se elaboreze o listă de verificare sub
forma de acțiuni care să includă un număr limitat
de opțiuni cu costuri reduse. O astfel de listă de
verificare va oferi oamenilor locali oportunități
de identificare a potențialelor îmbunătățiri cu un
aspect nou.

5. Faceți îmbunătățiri durabile
O modalitate utilă de a face o schimbare care
va dura este de a baza schimbarea pe echipamente
sau facilități. Este greu să te bazezi în întregime
pe schimbarea atitudinilor și obiceiurilor oamenilor.
Modificările integrate în echipamente sau instalații
tind să dureze. Este întotdeauna mai bine să oferiți
mijloace adecvate de depozitare și transport, mai
degrabă decât să subliniezi doar mentenanța. Cu
rafturi, containere și dispozitive mobile, practicile bune de menaj sunt mult mai susceptibile de a
rezista și de a avea efectul dorit.

2. Învățați din exemple bune realizate la locurile
de muncă locale
Exemplele de îmbunătățiri la locul de muncă obținute la nivel local demonstrează nu numai
meritele lor, ci și fezabilitatea acestora. Aceste
exemple bune oferă o perspectivă asupra modului
în care îmbunătățirile sunt implementate în condiții
locale dificile și astfel pot încuraja oamenii locali
să acționeze singuri. În acest context, exemplele locale bune oferă multe sugestii utile pentru
realizarea de îmbunătățiri în ceea ce privește
ideile, abilitățile, costurile, materialele și cooperarea funcțională între manageri și lucrători. Mai
mult, analizarea realizărilor, mai degrabă decât
evidențierea punctelor slabe, întotdeauna contribuie la promovarea unei gândiri pozitive și constructive, care poate duce la îmbunătățiri reale.

6. Întotdeauna discutați într-un grup
Soluții mai bune sunt întotdeauna găsite prin
discutarea mai multor idei venite de la mulți oameni. Este esențial să discutăm întotdeauna întrun grup, respectând ideile celuilalt și păstrând o
poziție pozitivă. Discuțiile de grup ajută, de asemenea, oamenii să facă schimb de experiențe despre
cum să-și prioritizeze acțiunile derivate din multe
idei. Acest lucru se datorează faptului că discuțiile
de grup ajută oamenii să compare ideile și beneficiile lor și să ajungă la un consens care este benefic
pentru persoanele în cauză.

3. Dezvoltați idei de îmbunătățire care pot
funcționa
Atunci când se propune o nouă idee de
îmbunătățire, este important să vă asigurați că ideea poate funcționa în situația reală locală. Exemple
bune învățate la locurile de muncă locale pot ajuta
la studierea acestei fezabilități. Pornind de la idei
cu cost redus este întotdeauna pragmatic, deoa-

7. Gestionați schimbarea
Doar expertiza tehnică nu este suficientă pentru a face schimbări de succes. Este responsabilitatea persoanelor locale responsabile de la locul de
muncă pentru a face modificările de succes. Există
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oferi o bază utilă pentru cunoașterea eficienței
activităților ulterioare.
Manualul poate fi utilizat pentru a organiza
activități de monitorizare eficiente după cum
urmează:

anumite puncte cărora ar trebui să li se acorde
atenție:
–– stabilirea unui termen ferm;
–– atribuirea responsabilității pentru implementare
unei persoane;
–– alocarea resurselor adecvate (timp, materiale,
bani, aptitudini tehnice);
–– solicitarea rapoartelor periodice privind progresele înregistrate; și
–– asigurarea că persoanele care participă la
procesul de îmbunătățire sunt răsplătite și
felicitate.

1. În vizite de monitorizare:
Vizitele la locurile de muncă care participă
la activitățile de formare oferă oportunități utile
pentru a învăța despre realizările lor și despre ce
suport au nevoie. Un moment bun pentru aceste vizite este câteva săptămâni sau câteva luni după un
atelier de instruire. Este o idee bună să îi aducem
pe cei de la locul de muncă pentru a completa foile
de monitorizare. Vizitele oferă, de asemenea, ocazia de a aprecia acțiunile întreprinse și de a încuraja eforturile viitoare. Diferitele puncte de verificare din manual pot fi folosite ca referință pentru
înregistrarea realizărilor și pentru consilierea cu
privire la eforturile depuse în continuare. În abordarea dificultăților întâmpinate la locul de muncă,
opțiunile din manual sunt utile pentru discuții între
manageri și lucrători.

8. Promovarea atât a planurilor de îmbunătățire
pe termen scurt, cât și a celor pe termen lung
Este recomandabilă avansarea planurilor de
îmbunătățire într-un mod pas cu pas. Acest lucru necesită stabilirea priorităților din punctul de
vedere al nevoilor locale și al fezabilității în ceea
ce privește costurile și posibilitățile tehnice. Ideile care pot satisface nevoile locale imediate pot
fi puse pe primul loc în practică pe termen scurt.
Odată ce se realizează îmbunătățiri mici dar eficiente, oamenii devin încrezători în luarea următoarelor măsuri care ar putea necesita mai mult timp și
costuri. Astfel, este întotdeauna logic să se dezvolte atât planuri de îmbunătățire pe termen scurt,
cât și pe termen lung.

2. În cadrul întâlnirilor de monitorizare:
Întâlnirile de monitorizare sunt foarte utile
pentru schimbul de experiență de îmbunătățire
și pentru discutarea sprijinului necesar. Astfel de
întâlniri pot fi organizate la intervale de la câteva
luni până la un an după instruire. Este întotdeauna
mai bine să stabiliți în prealabil data și locul următoarei întâlniri de urmărire. De obicei, o jumătate
de zi până la o zi va fi suficientă pentru o astfel de
întâlnire. Scopul trebuie să fie ca participanții să
raporteze cu privire la realizările lor, să se concentreze pe cele eficiente și să facă schimb de knowhow cu privire la îmbunătățirile continue. Domeniile
largi acoperite și diferitele sugestii din manual
pot fi folosite pentru a organiza agenda ședinței.
Exemple bune și poveștile de succes raportate pot
fi incluse în materialele de instruire și informare.

6.	 Activități de monitorizare
Instruirea în utilizarea unei liste de verificare
a ergonomiei și a informațiilor privind punctele
de verificare nu reprezintă sfârșitul, ci începutul acțiunilor de îmbunătățire. Este esențial să se
stabilească un plan concret privind activitățile de
urmărire care implică persoanele locale după formare. Scopurile activităților de urmărire sunt: (a)
a vedea ce îmbunătățiri se realizează în condițiile
locale; (b) să înțeleagă ce sprijin suplimentar este
necesar pentru a continua îmbunătățirile în timp
ce sunt depășite constrângerile; și (c) să încurajeze
eforturile continue prin facilitarea schimbului de
experiențe de îmbunătățire.
În aceste activități de monitorizare, trăsăturile
orientate spre acțiune ale acestui manual pot ajuta
la organizarea activităților într-un mod sistematic. Diferitele opțiuni de îmbunătățire prezentate
în manual și domeniul larg al acestor opțiuni pot

3. În facilitarea schimbului de experiențe pozitive:
O activitate importantă de monitorizare constă în corelarea rezultatelor pozitive obținute
prin activitățile de formare și de monitorizare cu
aranjamentele de rețea existente. Printre exemple se numără utilizarea site-urilor web pentru a
disemina experiențele pozitive și exemplele locale
bune, precum și publicarea buletinelor de știri și a
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broșurilor cu aceste exemple și idei noi. Informațiile
privind principiile ergonomice de bază și opțiunile
de îmbunătățire din acest manual pot ajuta cu
siguranță oamenii să pună accentul pe idei comune
aplicabile.

puncte care trebuie îmbunătățite. Aceste puncte ar
trebui folosite pentru a discuta acțiunile prioritare
care trebuie luate în comun.
Se recomandă utilizarea realizărilor locale ca
bază pentru dezvoltarea de idei practice și inovatoare în contextul local. Domeniile tehnice discutate în manual sunt aranjate în funcție de tipurile
comune ale acestor realizări locale, pentru a ajuta
oamenii să exploreze idei practicabile la nivel local.
Discuțiile privind punctele bune și punctele care
trebuie îmbunătățite îi ajută pe oameni să privească îmbunătățirile potențiale în contextul local.
Pentru referință și pentru a spori utilitatea
categoriilor tehnice ale manualului, Anexa 5 oferă
exemple de rezultate ale lucrului în grup în baza
exercițiilor din lista de verificare. Acestea au fost
efectuate într-o fabrică de textile din Pakistan, ca
parte a activităților de formare participativă ale
sindicatelor.

7.	 Corelarea realizărilor cu acțiunile de
îmbunătățire
Pe parcursul activităților de instruire și informare și a activităților de monitorizare folosind manualul, este important să se conecteze experiențele
pozitive realizate la nivel local cu propunerile și
planurile de acțiuni de îmbunătățire. Acest lucru
este cel mai bine realizat prin organizarea lucrului
în grup pe diferite aspecte ale punctelor de verificare ale ergonomiei descrise în acest manual. Un
bun exemplu de a discuta legătura în discuțiile de
grup este să se discute și să se convină asupra a trei
puncte bune deja realizate la locul de muncă și trei

xx

Lista de verificare a ergonomiei

Lista de verificare a
ergonomiei
Cum se utilizează lista de
verificare

După ce ați terminat, examinați din nou elementele pe care le-ați marcat cu DA. Alegeți câteva
elemente în care beneficiile par să fie cele mai
importante. Marcați PRIORITATEA pentru aceste
elemente.

Această listă de verificare este o listă cu titlurile punctelor de verificare ergonomice incluse în
acest manual. În listă sunt 132 de articole. Puteți
utiliza întreaga listă sau propria listă care conține
doar acele elemente relevante pentru locul de
muncă. O listă de verificare de aproximativ 30–50
de articole potrivite pentru locul de muncă este de
obicei mai ușor de aplicat.

6. Discuții de grup cu privire la rezultatele
verificării
Discutați rezultatele verificării împreună cu alte
persoane care au participat la procesul de verificare. Înțelegeți punctele de interes existente și
măsurile care trebuie luate pe baza aplicării listei
de verificare. Comunicați cu managerul și lucrătorii
cu privire la măsurile propuse și urmărirea punerii
în aplicare a acestor măsuri.

1. Cunoașterea locului de muncă
Adresați managerului orice întrebări aveți.
Trebuie să cunoașteți principalele produse și metode de producție, numărul de lucrători (bărbați
și femei), orele de muncă (inclusiv pauzele și orele
suplimentare) și orice probleme importante de
muncă.
2. Definirea zonei de lucru care trebuie
verificată
Definiți zona de lucru care trebuie verificată în
consultare cu managerul și cu alți oameni cheie.
În cazul unei întreprinderi mici, întreaga zonă de
producție poate fi verificată. În cazul unei întreprinderi mai mari, anumite zone de lucru pot fi
definite pentru verificări separate.
3. Pregătirea inițială
Citiți lista de verificare și petreceți mai multe
minute vizitând zona de lucru înainte de a începe
să verificați utilizând lista de verificare.
4. Scrierea rezultatelor de verificare
Citiți cu atenție fiecare articol. Căutați o
modalitate de a aplica măsura. Dacă este necesar,
adresați întrebări managerul sau lucrătorilor.
–– Dacă măsura a fost deja luată în mod corespunzător sau nu este necesară, marcați NU la
rubrica „Vă propuneți o acțiune?”
–– Dacă credeți că măsura este necesară, marcați
DA.
–– Utilizați spațiul de la rubrica „Observații” pentru a descrie sugestia sau locația acesteia.
5. Selectarea priorităților

Depozitarea și manipularea materialelor
1.

Căi de transport libere și marcate
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
2.

Păstrați trecerile și coridoarele suficient de largi
pentru a permite transportul în două direcții.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
3.

Faceți suprafața căilor de transport dreaptă, nealunecoasă, și fără obstacole.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
4.

Asigurați rampe cu o înclinație mică în loc de scări
mici sau diferențe de înălțime bruște la locul de
muncă.
Vă propuneți o acțiune?
 NU
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 DA

 PRIORITATE
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5.

Remarci����������������������������������������������������

 NU

��������������������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

11.

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 NU

12.

Vă propuneți o acțiune?

 NU

13.

Vă propuneți o acțiune?

 NU

14.

 NU

 PRIORITATE

15.

Utilizați dispozitive mecanice pentru ridicarea,
coborârea și transportarea materialelor grele.

Păstrați obiectele aproape de corp atunci când
manipulați manual materiale.
Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
10.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

 NU

Eliminați sarcinile care necesită aplecare sau răsucire în timpul manipulării materialelor.
Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

9.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Utilizați polițe sau rafturi pe mai multe niveluri în
apropierea zonei de lucru pentru a minimiza transportul manual al materialelor.
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

 NU

Transportați materialele pe orizontală la aceeași
înălțime de lucru.
Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

8.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Utilizați rafturi de depozitare mobile pentru a evita
încărcarea și descărcarea inutile.
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

 NU

Asigurați mânere sau puncte de prindere pentru
toate ambalajele și recipientele.
Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

7.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Utilizați cărucioare și alte dispozitive cu roți, sau
role, atunci când transportați materiale.
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

 NU

În loc să transportați greutăți grele, împărțiți-le în
pachete, recipiente sau tăvi mai mici.
Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

6.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Îmbunătățiți aranjarea zonei de lucru, astfel încât
necesitatea de a muta materiale este redusă la
minimum.
 NU

 DA

16.

Reduceți manevrarea manuală a materialelor prin
intermediul benzilor transportatoare, dispozitivelor de ridicare și a altor mijloace mecanice de
transport.

Combinați ridicările grele, cu sarcini mai ușoare
fizic, pentru a evita rănirea și oboseala și de a
crește eficiența.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

Vă propuneți o acțiune?
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 DA

 PRIORITATE
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17.

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Furnizați containere pentru deșeuri amplasate în
mod comod.

23.

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

 NU

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
24.

Selectați unelte concepute pentru cerințele specifice de activitate.

21.

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 NU

Remarci����������������������������������������������������

 DA

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Furnizați unelte electrice sigure și asigurați-vă că
sunt utilizate dispozitive de protecție.

Asigurați unelte de mână cu mânere care au
fricțiune adecvată sau cu protecție sau dopuri
pentru a evita alunecările și înțepăturile.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 NU

 DA

25.

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
26.

Utilizați instrumente suspendate pentru operațiuni
repetate în același loc.

Furnizați unelte cu izolație adecvată pentru a evita
arsurile și electrocutările.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 NU

 DA

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
27.

Utilizați clapete și cleme pentru a ține materialele
sau obiectele de lucru.
 NU

 DA

Minimizați vibrațiile și zgomotele uneltelor de
mână.
Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

22.

Pentru uneltele de mână, asigurați unealta cu o
aderență de grosime, lungime, formă și dimensiune
potrivită pentru o manipulare ușoară.
Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������

20.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

19.

 DA

Remarci����������������������������������������������������

Unelte de mână
18.

Minimizați greutatea instrumentelor (cu excepția
instrumentelor de lovire).

 NU

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
28.

Asigurați suportul mâinii atunci când folosiți instrumente de precizie.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

Asigurați o „casă” pentru fiecare instrument.
 NU

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
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29.

Controlați și întrețineți periodic uneltele de mână.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 NU

 DA

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

36.

Instruiți lucrătorii înainte de a le permite utilizarea
uneltelor electrice.
 DA

 NU

37.

Asigurați suficient spațiu pentru o postură stabilă și
suport stabil în timpul funcționării sculei electrice.

Utilizați așteptările naturale pentru mișcările de
butoanelor de comandă.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

 NU

 DA

Remarci����������������������������������������������������

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

31.

Aranjați butoanele de comenzi în ordinea de
operare.
Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

30.

 DA

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

38.

Limitați numărul pedalelor de picior și, dacă sunt
utilizate, ușurați funcționarea acestora.

Siguranța utilajelor

Vă propuneți o acțiune?

32.

Proiectați butoanele de comenzi pentru a preveni
acționarea neintenționată.

 NU

Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������

 NU

 DA

 PRIORITATE

39.

��������������������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?
 NU

Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������

 DA

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

 PRIORITATE

40.

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

Utilizați marcaje sau culori pe afișaje pentru a ajuta lucrătorii să înțeleagă ce trebuie să facă.
Vă propuneți o acțiune?

Faceți diferitele butoanele de comenzi ușor de
deosebit între ele.

 NU

Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������

 NU

 DA

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

 PRIORITATE

41.

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
35.

Faceți afișajele și semnalele ușor de diferențiat
între ele și ușor de citit.

Faceți butoanele de comenzi de urgență vizibile și
ușor accesibile din poziția naturală a operatorului.
 NU

34.

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

33.

 DA

Utilizați simboluri numai dacă sunt ușor de înțeles
de către persoanele locale.
Vă propuneți o acțiune?

Asigurați-vă că lucrătorul poate vedea și ajunge la
toate comenzile confortabil.

 NU

xxiv

 DA

 PRIORITATE
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42.

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Faceți marcajele și semnele ușor de văzut, ușor de
citit și ușor de înțeles.

48.

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

 NU

Remarci����������������������������������������������������

49.

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 PRIORITATE

 NU

��������������������������������������������������������������

50.

 NU

Proiectarea stațiilor de lucru

Vă propuneți o acțiune?

51.

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

 NU

52.

 PRIORITATE

 NU

��������������������������������������������������������������

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������
53.

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

Utilizați protecții sau bariere fixate corespunzător
pentru a preveni contactul cu părțile mobile ale
utilajelor.
 NU

Asigurați-vă că locul de muncă răspunde nevoilor
lucrătorilor scunzi.
Vă propuneți o acțiune?

Remarci����������������������������������������������������

47.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

Utilizați dispozitive de alimentare și evacuare pentru a vă ține mâinile departe de părțile periculoase
ale utilajelor.
 NU

Reglați înălțimea de lucru pentru fiecare lucrător la
nivelul cotului sau ușor sub acesta.
Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������
46.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Achiziționați utilaje care îndeplinesc criteriile de
siguranță.
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

 NU

Inspectați, curățați și întrețineți utilajele în mod
regulat, inclusiv cablurile electrice.
Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

45.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

Utilizați dispozitivele de fixare și de prindere
pentru a face operarea utilajului stabilă, sigură și
eficientă.
 NU

Stabiliți proceduri sigure pentru conducerea stivuitoarelor prin modificarea locului de muncă și
asigurarea unei pregătiri adecvate.
Vă propuneți o acțiune?

Remarci����������������������������������������������������

44.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Utilizați semne de avertizare pe care muncitorii le
înțeleg ușor și corect.
 NU

 DA

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
43.

Utilizați bariere de interblocare pentru a nu permite lucrătorilor să ajungă la puncte periculoase
atunci când utilajul este în funcțiune.

Asigurați-vă că locul de muncă răspunde
necesităților lucrătorilor înalți.
Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE
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 NU

54.

 DA

 PRIORITATE

 NU

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Plasați materialele, instrumentele și butoanele
de comandă utilizate frecvent la o distanță ușor
accesibilă.
 NU

60.

 DA

 PRIORITATE

 NU

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Asigurați o suprafață de lucru multifuncțională
stabilă la fiecare stație de lucru.

61.

 DA

Furnizați în mod regulat examinări oculare și
ochelari adecvați pentru lucrători care folosesc o
unitate de afișare vizuală (VDU).
Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Asigurați-vă că lucrătorii pot sta în mod natural, cu
greutatea pe ambele picioare și pot efectua lucrări
aproape și în fața corpului.

62.

Asigurați o bază solidă și stabilă și aranjamente de
bariere suficiente pentru lucrul în locuri înalte.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 NU

 DA

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Permiteți lucrătorilor să se alterneze statul în
picioare și șezutul la locul de muncă cât mai mult
posibil.

63.

Creșteți siguranța și confortul cabinelor de condus și a scaunelor vehiculelor utilizate la locul de
muncă.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 NU

 DA

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Oferiți muncitorilor în picioare scaune pentru
șederi ocazionale.

Iluminatul
64.

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Sporiți utilizarea luminii naturale și asigurați o
vedere exterioară.
Vă propuneți o acțiune?

Remarci����������������������������������������������������

 NU

��������������������������������������������������������������
59.

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

58.

 DA

Remarci����������������������������������������������������

 NU

57.

Utilizați stații de lucru la computer adaptate în
funcție de înălțime și aranjați perifericele aferente
computerului la o distanță ușor accesibilă.
Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

56.

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?

55.

 DA

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Oferiți muncitorilor așezați scaune reglabile, cu
spătar.

��������������������������������������������������������������
65.

Vă propuneți o acțiune?

xxvi

Utilizați culori deschise pentru pereți și tavan
atunci când este nevoie de mai multă lumină.
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Vă propuneți o acțiune?

Remarci����������������������������������������������������

 NU

��������������������������������������������������������������

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
66.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

Remarci����������������������������������������������������

 DA

 NU

��������������������������������������������������������������
Iluminați zona de lucru în mod egal pentru a minimiza modificări ale luminozității.
 DA

73.

 NU

74.

 NU

75.

70.

 PRIORITATE

 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
76.

Remarci����������������������������������������������������

Instalați sisteme de evacuare locală eficiente care
să permită o muncă eficientă și sigură.

��������������������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?
 NU

Relocați sursele de lumină sau asigurați protecții
pentru a elimina reflecțiile directe și indirecte.
 NU

 DA

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?

71.

Izolați sursele de căldură sau de frig.
Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

 PRIORITATE

Furnizați lumini locale pentru lucrări de precizie
sau inspecție.
 NU

 DA

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
69.

Protejați lucrătorii de mediile de lucru reci.
Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?
Remarci����������������������������������������������������

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Asigurați suficientă iluminare pentru lucrători,
astfel încât să poată lucra eficient și confortabil în
orice moment.
 DA

 DA

��������������������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

 NU

Protejați muncitorii de căldura excesivă.
Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

 PRIORITATE

Încăperile

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

��������������������������������������������������������������

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

68.

Curățați ferestrele și asigurați mentenanța surselor
de lumină

Iluminați coridoarele, scările, rampele și alte zone
în care oamenii pot merge sau lucra.
 NU

67.

72.

Remarci����������������������������������������������������

77.

Creșteți utilizarea ventilației naturale atunci când
este necesar pentru a îmbunătăți climatul interior.

��������������������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?
 NU

Alegeți un fundal vizual adecvat pentru sarcinile
care necesită o atenție sporită, continuă.
 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE
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78.

Utilizați sistemele de aer condiționat pentru a
oferi un climat interior propice pentru sănătatea și
confortul oamenilor.

84.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 NU

 PRIORITATE

80.

Substanțele și agenții periculoși
85.

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 NU

 DA

 PRIORITATE

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Păstrați zona de lucru a biroului în ordine pentru a
spori eficiența și confortul persoanelor care utilizează zona.

86.

 DA

 NU

 PRIORITATE

 DA

87.

 NU

88.

 NU

 PRIORITATE

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
89.

Alegeți echipamente electrice de mână bine izolate
împotriva șocurilor electrice și a căldurii.
Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

 NU

Reduceți vibrațiile care afectează lucrătorii, pentru
a îmbunătăți siguranța, sănătatea și eficiența
muncii.
Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

Marcați rutele de evacuare și păstrați-le fără
obstacole.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Reciclați deșeurile pentru a utiliza mai bine resursele și pentru a proteja mediul.
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

 NU

Asigurați-vă că zgomotul nu interferează cu comunicarea verbală și cu semnalele auditive.
Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
Furnizați suficiente stingătoare de incendiu la o
distanță ușor accesibilă și asigurați-vă că lucrătorii
știu cum să le folosească.

Asigurați mentenanța regulată a uneltelor și utilajelor pentru a reduce zgomotul.
Vă propuneți o acțiune?

Remarci����������������������������������������������������

83.

 DA

Remarci����������������������������������������������������

 NU

82.

Izolați sau acoperiți utilajele sau componentele
zgomotoase ale utilajelor.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

81.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
Îmbunătățiți și mențineți sistemele de ventilație
pentru a asigura o bună calitate a aerului la locul
de muncă.

 DA

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

79.

Stabiliți planurile de evacuare pentru a vă asigura
de ieșirea sigură și rapidă de la locul de muncă.

 NU

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
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90.

Asigurați siguranța conexiunilor echipamentelor și
luminilor.

 NU

Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������

 NU

 DA

 PRIORITATE

96.

��������������������������������������������������������������

 NU

92.

97.

 PRIORITATE

Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������

 NU

 DA

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Protejați lucrătorii împotriva riscurilor chimice,
astfel încât să poată efectua munca în condiții de
siguranță și eficiență.

��������������������������������������������������������������
98.

 PRIORITATE

Furnizați un acces facil la echipamentele de prim
ajutor și la serviciile de sănătate primară la locul
de muncă.

Remarci����������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������

 NU

Identificați spații închise care necesită autorizații
de intrare și luați măsuri de control adecvate pentru a face spațiul sigur pentru intrare și muncă.
 NU

 DA

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
99.

Vă propuneți o acțiune?
 PRIORITATE

Asigurați un loc pentru întâlnirile și instruirea
lucrătorilor.
Vă propuneți o acțiune?

Remarci����������������������������������������������������

 NU

��������������������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

Protejați lucrătorii împotriva riscurilor biologice
prin minimizarea expunerii la agenți biologici și
izolarea zonelor potențial contaminate.

��������������������������������������������������������������

 NU

 DA

 DA

 PRIORITATE

100. Evidențiați zonele care necesită utilizarea echipamentului individual de protecție.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

 NU

Remarci����������������������������������������������������

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Facilități sociale
95.

Oferiți facilități de odihnă pentru recuperare din
cauza oboselii.

Remarci����������������������������������������������������

 NU

94.

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?

93.

 DA

Remarci����������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?
 DA

Oferiți facilități și zone de alimentație igienice
pentru a asigura performanța și bunăstarea.
Vă propuneți o acțiune?

Etichetați și depozitați corect recipientele cu
substanțe chimice periculoase pentru a comunica
avertismentele și pentru a asigura o manipulare
sigură.
 NU

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

91.

 DA

101. Furnizați echipament de protecție personală care
oferă o protecție adecvată.

Furnizați și întrețineți facilități bune pentru schimbat, spălare și igienă pentru a asigura o bună igienă
și curățenie.

Vă propuneți o acțiune?
 NU

Vă propuneți o acțiune?

xxix

 DA

 PRIORITATE

Listă de verificare ergonomică

Remarci����������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������

 NU

��������������������������������������������������������������
108. Implicați lucrătorii în proiectarea îmbunătățirilor
stațiilor de lucru proprii.

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 PRIORITATE

Vă propuneți o acțiune?

Remarci����������������������������������������������������

 NU

��������������������������������������������������������������

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������
109. Consultați lucrătorii atunci când există schimbări
în producție și când sunt necesare îmbunătățiri
pentru o muncă mai sigură, mai ușoară și mai
eficientă.

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

103. Asigurați-vă că toată lumea utilizează echipamentul de protecție individuală acolo unde este
necesar.
 NU

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

102. Asigurați utilizarea regulată a echipamentului individual de protecție prin instrucțiuni corespunzătoare, încercări de adaptare și instruire.
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������

 NU

104. Asigurați-vă că echipamentul individual de
protecție este acceptabil pentru lucrători și că este
curățat și întreținut.
 DA

110. Informați și recompensați muncitorii cu privire la
rezultatele muncii lor.

 PRIORITATE

Vă propuneți o acțiune?

Remarci����������������������������������������������������

 NU

��������������������������������������������������������������

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������
111. Instruiți muncitorii să-și asume responsabilitatea și oferiți-le mijloacele necesare pentru a-și
îmbunătăți locurile de muncă.

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 DA

Remarci����������������������������������������������������

105. Asigurați depozitarea adecvată a echipamentului
individual de protecție.
 NU

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

Remarci����������������������������������������������������

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?

��������������������������������������������������������������

 NU

Organizarea muncii

112. Instruiți muncitorii pentru o operare sigură și
eficientă.

Vă propuneți o acțiune?
 DA

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

106. Rezolvați problemele de zi cu zi prin implicarea
grupurilor de muncitori.
 NU

 DA

Remarci����������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

 NU

Remarci����������������������������������������������������

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

107. Consultați lucrătorii cu privire la îmbunătățirea
aranjamentelor privind timpul de lucru.

113. Oferiți instruiri de actualitate lucrătorilor care
folosesc sisteme informatice.
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Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 NU

 DA

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

114. Oferiți oportunități pentru o comunicare ușoară și
sprijin reciproc la locul de muncă.

120. Atribuiți responsabilitatea pentru curățarea zilnică
și mentenanță.

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

115. Luați în considerare abilitățile și preferințele
muncitorilor la desemnarea oamenilor la locurile
de muncă și oferiți-le oportunități de a învăța noi
abilități.

121. Asigurați pauze scurte și frecvente în timpul lucrărilor de precizie continuă sau la lucrul pe calculator pentru a crește productivitatea și a reduce
oboseala.

Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 NU

 DA

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

116. Stabiliți grupuri de lucru, fiecare dintre care
desfășoară în mod colectiv o activitate și răspunde
de rezultatele obținute.

122. Oferiți oportunități pentru exerciții fizice pentru
lucrători.
Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 NU

 PRIORITATE

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

123. Încurajați participarea deplină a lucrătorilor
femei și bărbați în găsirea și punerea în aplicare a
îmbunătățirilor de muncă.

117. Îmbunătățiți locurile de muncă dificile și displăcute
pentru a crește productivitatea pe termen lung.
Vă propuneți o acțiune?
 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

 NU

 DA

Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

118. Combinați sarcinile pentru a face munca mai interesantă și mai variată.

124. Asistați lucrătorii migranți pentru a-și îndeplini
sarcinile în condiții de siguranță și eficiență.

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

119. Creați un stoc mic de produse neterminate (stoc de
amortizare) între diferite stații de lucru.

125. Alocați un volum de muncă adecvat, facilitați munca în echipă și oferiți instruire adecvată tinerilor
lucrători.

xxxi
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Vă propuneți o acțiune?

Vă propuneți o acțiune?

 NU

 NU

 DA

 PRIORITATE

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

126. Adaptați facilitățile și echipamentele lucrătorilor
cu dizabilități, astfel încât să își poată desfășura
muncă în condiții de siguranță și eficiență.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

130. Implicați atât managerii cât și lucrătorii în efectuarea evaluării riscurilor legate de ergonomie ca
parte a sistemelor de management al securității și
sănătății în muncă.
Vă propuneți o acțiune?

 PRIORITATE

 NU

Remarci����������������������������������������������������

Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

��������������������������������������������������������������
131. Stabiliți planuri de urgență pentru a asigura
funcționarea corectă în situațiile de urgență, accesul facil la facilități și evacuarea rapidă.

 PRIORITATE

Vă propuneți o acțiune?

Remarci����������������������������������������������������

 NU

��������������������������������������������������������������
128. Luați măsuri astfel încât lucrătorii în vârstă să
poată efectua munca în condiții de siguranță și
eficiență.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
127. Acordați atenția cuvenită siguranței și sănătății
femeilor însărcinate și care alăptează.

 DA

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
132. Învățați și împărtășiți modalități de
îmbunătățire a locului de muncă din exemple bune în
propria întreprindere sau în alte întreprinderi.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

Remarci����������������������������������������������������

 DA

 PRIORITATE

Remarci����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

129. Ajustați locul de muncă la cultura și preferințele
conexe ale lucrătorilor, luând o abordare centrată
pe utilizator.

xxxii

Depozitarea şi
manipularea materialelor

1
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Punctul de
verificare 1

Mai multe sugestii
––

Furnizarea de rafturi, polițe sau palete de depozitare ar trebui să însoțească marcarea căilor de
transport. Acest lucru ajută la stabilirea practicii
de menținere a căilor de transport fără obstacole.
Furnizarea recipientelor pentru deșeuri este, de
asemenea, importantă.

––

De obicei există căi de transport centrale (sau
majore) și secundare (sau minore) la un loc de
muncă. Căile de transport centrale ar trebui să
fie suficient de largi pentru a permite lucrările de
transportare încărcate. Acordați atenție și căilor
de transport minore. Marcați întotdeauna toate
căile de transport.

––

Uneori este necesar să rearanjăm structura
spațiului de lucru, în totalitate sau parțial, pentru
a avea căi de transport mai scurte și mai eficiente. Acest lucru poate necesita efort suplimentar,
dar merită încercat.

Căi de transport libere și marcate

De ce?
Căile de transport libere, cu acces facil la spațiile de
lucru și zonelor de depozitare, pot contribui cu adevărat la realizarea unui flux de lucru mai bun, precum și
la asigurarea unui transport sigur și rapid.
Dacă zonele de transport nu sunt marcate clar,
materialele, obiectele de lucru și deșeurile au
tendința de a se strânge pe căile de transport. Aceste
grămezi neregulate nu numai că împiedică transportul
și producția, ci pot provoca și accidente.
Marcarea căilor de transport reprezintă metoda cea mai simplă și cea mai eficientă pentru a le
menține libere.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

acces slab la locul de muncă
alunecări, împiedicări sau poticneli
vătămarea piciorului
evacuarea întârziată

Puncte de reţinut
Marcarea căilor de transport reprezintă punctul
de plecare pentru a le menține libere de obstacole.
Căile de transport libere asigură un flux bun de materiale și previne accidentele.

Cum?
1. Definiți căile de transport spre locurile de muncă
sau între diferitele locuri de muncă și zonele de
depozitare. Consultați lucrătorii despre cum să
indicați căile de transport necesare. Îndepărtați
obstacolele, apoi instalați marcaje pe podele utilizând vopsea pe ambele margini ale fiecărei căi de
transport.
2. În cazul în care marcajele căilor de transport
sunt amplasate în apropierea utilajelor mobile
sau a materialelor stocate, asigurați garduri sau
balustrade pentru a asigura siguranța circulației
lucrătorilor.
3. Asigurați-vă că nimic nu este plasat sau lăsat pe
căile de transport definite. Este necesară colaborarea tuturor la locul de muncă. Asigurați-vă că
există locuri potrivite pentru depozitare și eliminarea deșeurilor în apropierea locurilor de muncă.
Insistați până când această practică de a nu pune
nimic pe podea este bine stabilită.

2

Depozitarea şi manipularea materialelor

Figura 1. Desenaţi linii pentru a separa zonele de transport de zonele de lucru şi păstraţi zonele de transport
libere.

3
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Punctul de
verificare 2

materiale și semifabricate, cum ar fi utilizarea
paleților ușor de transportat, a tăvilor mici sau a
rafturilor detașabile care pot fi plasate pe cărucioare după ce ajung pe coridoarele cu două căi.

Păstrați trecerile și coridoarele suficient de largi pentru a permite transportul în două direcții.

Mai multe sugestii

De ce?
Trecerile și coridoarele fără obstacole sunt importante
pentru buna circulație a materialelor și lucrătorilor.
Căile de trecere care sunt prea înguste sau care au
obstacole plasate în ele împiedică foarte mult fluxul
de muncă și provoacă pierderi considerabile de timp.
Transportul fluent în două direcții este o cerință
minimă pentru orice trecere sau coridor și poate
contribui la un flux bun de muncă și la prevenirea
accidentelor. Ar trebui să existe foarte puține excepții
de la această regulă (de exemplu, colțurile închise ale
zonelor mici de depozitare care sunt folosite numai
ocazional).
Trecerile și coridoarele suficient de largi pentru
a permite trecerea cărucioarelor facilitează în mare
măsură producția eficientă, deoarece devin posibile
operațiuni de transport mai rare și mai sigure.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

acces slab la locul de muncă
alunecări, împiedicări sau poticneli
vătămarea piciorului
evacuarea întârziată

––

Unde este posibil și adecvat, amplasați îngrădiri
sau pereți despărțitori în jurul căilor de transport
pentru a vă asigura că sunt întotdeauna libere
pentru trecerea ușoară.

––

Rafturile mobile sau cărucioarele pot îmbunătăți
considerabil eficiența transportului. Dacă utilizarea lor este împiedicată de coridoare înguste,
încercați să introduceți aranjamente (cum ar fi
relocarea utilajelor) pentru a îmbunătăți trecerea
lor fluentă.

––

Colțurile din coridoare pot crea congestie. Faceți
întoarcerea în colțuri fluentă, prin alocarea de
spațiu suficient.

––

Pentru a evita plasarea materialelor în treceri și
coridoare, asigurați rafturi, suporturi laterale și
polițe, astfel încât să fie mai ușor ca oamenii să
respecte regulile de a nu plasa materialele pe
podea.

Puncte de reŢinut
Transportul ușor în două direcții prin treceri și coridoare economisește timp și energie și ajută la
menținerea ordinii la locul de muncă.

Cum?
1. Eliberați trecerile și coridoarele de obstacole,
astfel încât să fie întotdeauna posibilă trecerea
ușoară. Marcați trecerile pe ambele părți.
2. Faceți trecerile pentru transportul materialelor
suficient de largi (cel puțin 125–140 cm) pentru
a permite transportul în două direcții. Căile de
trecere minore, unde transportul este rar, pot fi
de cel puțin 75 cm, dar aceste excepții trebuie
menținute la un nivel minim.
3. Verificați dacă rafturile mobile și cărucioarele pot
trece cu ușurință prin treceri și coridoare.
4. În cazul în care transportul bidirecțional nu este
posibil (de exemplu, din cauza constrângerilor
spațiale în ciuda transportului frecvent), luați în
considerare modalități mai ușoare de a transporta

4

Depozitarea şi manipularea materialelor

Figura 2 (i), (ii), (iii) Păstraţi trecerile şi coridoarele suficient de largi pentru a permite transportul în două
direcţii.

5
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Punctul de
verificare 3

de depozitare, rafturi și recipiente pentru deșeuri
și prin definirea și marcarea căilor de transport.
5. Promovați utilizarea dispozitivelor de transport,
inclusiv cărucioare, rafturi mobile, și vehicule
mici. Roțile mari sunt preferabile celor mici,
cu excepția transportului pe distanțe scurte pe
suprafețe dure, uniforme.

Faceți suprafața căilor de transport dreaptă, nealunecoasă, și fără obstacole.

De ce?
Transportul în cadrul întreprinderii este o parte importantă a activității zilnice. Fluxul facil al transportului de la spațiul de depozitare la locurile de muncă
și între stațiile de lucru este o precondiție pentru un
loc de muncă productiv.
Transportarea încărcăturilor pe o podea neuniformă sau alunecoasă este o cauză frecventă a accidentelor. Astfel de accidente pot fi eliminate prin organizarea de căi de transport bune.
Produsele pot cădea atunci când muncitorii se împiedică sau lovesc obstacole, ducând astfel la pierderea producției sau la creșterea costurilor de reparație.
Utilizarea cărucioarelor și a rafturilor pe roți este
mult mai ușoară dacă suprafața este uniformă și fără
obstacole.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

alunecări, împiedicări sau poticneli
încordări musculare
forța excesivă
răniri grave sau accidente

––

Suprafețele de transport pot fi acoperite sau vopsite cu materiale de aderență ridicată, care reduc
riscul de alunecare, dar nu afectează rezistența
la rulare a cărucioarelor și a mașinilor. Cu toate acestea, aceste suprafețe pot fi mai greu de
curățat.

––

Vopsirea suprafețelor de transport în culori
luminoase facilitează identificarea riscurilor de
alunecare. Iluminarea adecvată ajută la identificarea neuniformității.

––

Încălțămintea necorespunzătoare sau cu aderență
redusă poate provoca alunecări chiar și pe
suprafețe bune. Dacă riscul de alunecare este
considerabil, furnizați lucrătorilor încălțăminte
adecvată.

Puncte de reţinut

Cum?

Curățarea căilor de transport este o soluție ieftină
pentru potențiale problemele. Faceți curățarea zilnică
o rutină.

1. Îndepărtați diferențele de înălțime bruște sau alte
pericole de împiedicare în căile de transport.
2. Faceți o rutină pentru îndepărtarea sau evitarea scurgerilor de apă, a uleiului sau a altor
substanțe alunecoase (prin curățare, prin aplicarea suprafețelor de podea ușor de curățat sau
prin utilizarea materialelor absorbante). Utilizați
recipientele de transport acoperite pentru a evita
scurgerile.
3. Dacă înălțimile neuniforme nu pot fi îndepărtate
imediat, utilizați rampe, acoperiri sau platforme
de încărcare.
4. Faceți o regulă pentru a nu plasa nimic în treceri
sau coridoare. Acest lucru se realizează cel mai
bine prin asigurarea unui număr suficient de spații
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Figura 3b. Luaţi măsuri pentru a preveni alunecarea
pe pante sau scări. Materialele de înaltă aderenţă
plasate la marginea scărilor pot ajuta.
Figura 3a. (i) Dacă este posibil, eliminaţi diferenţele
de înălţime bruşte. Roţile mai mari sunt, în general,
mai bune decât cele mai mici, deoarece pot depăşi
mai uşor orice obstacole sau goluri care ar putea exista. (ii) Umpleţi sau acoperiţi punţile subterane. Dacă
diferenţele de înălţime rămân, asiguraţi-le acoperiri
înclinate treptat, astfel încât să evitaţi împiedicarea
sau obstacole pentru roţi.

Figura 3d. În cazul în care este necesară o punte de
legătură, asiguraţi-vă că suprafaţa nu este alunecoasă
şi permite trecerea roţilor.

Figura 3c. Podelele ar trebui să fie cât mai drepte posibil, pentru a elimina obstacolele de împiedicare sau
zonele scufundate.
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Mai multe sugestii

Asigurați rampe cu o înclinație mică în loc de scări
mici sau diferențe de înălțime bruște la locul de
muncă.

De ce?
Diferențele de înălțime bruște în trecerile de la locul
de muncă împiedică transportul fluent al materialelor
și pot provoca accidente. În loc de a posta avertizări
„ATENȚIE LA SCĂRI”, furnizați rampe pentru a elimina
pericolul.
Scările scurte, cu numai câteva trepte, pot părea
a fi ușor de urcat și coborât, dar pot provoca împiedicări sau căderi, ceea ce poate duce la accidente și
deteriorarea produselor. Merită considerată utilizarea
rampelor în locul scărilor.
Rampele cu o înclinație mică permit folosirea
cărucioarelor și a rafturilor cu roți, care facilitează în
mare măsură transportul obiectelor de lucru.

Evitați suprafețele alunecoase ale rampelor.
Asigurați-vă că suprafețele rampei nu sunt ude.

––

Când se folosesc cărucioare sau rafturi mobile,
asigurați mânere ferme pentru a asigura transportul ușor și sigur pe rampe.

––

Verificați amplasarea locului de muncă și a mijloacelor de transport pentru a reduce frecvența
transportului, în special atunci când este necesar
transportul între locurile de muncă cu diferențe
de înălțime.

Puncte de reţinut
Rampele pot preveni împiedicarea și facilita
operațiunile de transport. Acestea conduc la călătorii
mai puține și mai sigure de transport prin utilizarea
cărucioarelor sau a rafturilor mobile.

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

alunecări, împiedicări sau poticneli
încordări musculare
forța excesivă

Cum?
1. În cazul în care există diferențe de înălțime mici
și bruște sau scări cu doar câteva trepte, înlocuițile cu o rampă cu o înclinare mică (până la 5 sau 8
grade).
2. Dacă este necesar accesul persoanelor cu
dizabilități, înclinarea trebuie să fie proiectată
corespunzător pentru accesul scaunelor cu rotile.
3. Asigurați-vă că nu există obstacole în calea intrării
sau ieșirii din rampa furnizată. De asemenea,
asigurați-vă că suprafața rampelor este adecvată
și nealunecoasă.
4. Dacă există un pericol de cădere prin partea laterală a rampei, asigurați garduri sau balustrade.
5. Încurajați utilizarea cărucioarelor și a rafturilor
mobile în locul transportului manual de materiale
și semifabricate. Rampele sunt perfect potrivite
pentru acestea.
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Figura 4. Asiguraţi rampe în loc de scări
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4. Combinați operațiunile ori de câte ori este posibil
pentru a reduce necesitatea de a muta materialele între operațiuni.

Îmbunătățiți aranjarea zonei de lucru, astfel încât necesitatea de a muta materiale este redusă la
minimum.

Mai multe sugestii
––

Utilizați palete sau loturi de articole de lucru
astfel încât obiectele multiple provenite de la o
stație de lucru să poată fi mutate cu ușurință la
următoarea stație de lucru sau zonă de lucru.

––

Asigurați căi de transport libere atunci când
rearanjați zona de lucru.

––

Un zona de lucru flexibilă care poate fi adaptată
schimbărilor în fluxul de lucru (de exemplu, datorită schimbărilor produsului sau pentru a produce mai multe produse diferite) este un aspect
productiv.

De ce?
Utilajele și stațiile de lucru sunt adesea instalate unul
după altul, pe măsură ce producția se extinde, iar
pozițiile lor existente nu sunt neapărat potrivite pentru o mișcare ușoară și eficientă a materialelor. Acest
lucru poate fi îmbunătățit prin modificarea aranjării
acestora.
Timpul necesar pentru a efectua o sarcină poate fi
redus foarte mult prin reducerea mutării materialelor.
Acest lucru reduce oboseala muncitorilor, permițând o
muncă mai eficientă.
Acest lucru este, de asemenea, benefic pentru prevenirea accidentelor cauzate de mutarea
materialelor.

Puncte de reţinut
Minimizarea necesității de a muta materialele prin
îmbunătățirea aspectului zonei de lucru reprezintă
cea mai sigură cale de a reduce timpul și efortul și de
a crește productivitatea.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

necesitate de energie fizică
încordări repetitive
oboseală excesivă
dureri lombare
creșterea ratelor de vătămare
tulburări induse de stres

Cum?
1. Discutați cu muncitorii cum poate fi redusă
frecvența și distanța transportării materialelor
prin schimbarea amplasării utilajelor și a stațiilor
de lucru. Ar putea exista o modalitate mai bună
de a muta materialele în zonele de lucru și între
diferitele zone de lucru.
2. Aranjați o serie de câteva stații de lucru apropiate
una de cealaltă pentru a minimiza mutarea articolelor de lucru între fiecare post de lucru.
3. Aranjați diferite departamente în funcție de succesiunea muncii efectuate astfel încât articolele
de lucru provenite de la un departament să poată
fi utilizate de către un alt departament fără a le
muta pe distanțe lungi.
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Figura 5a. Furnizaţi rafturi sau poliţe de stocare, astfel ca articolele de lucru provenite de la o staţie de lucru
să poată merge direct la următoarea.

Figura 5c. (i) şi (ii) arată un aranjament care permite
lucrătorului să transfere obiecte de la un transportator la altul, păstrând în acelaşi timp o poziţie naturală. Folosind o placă de transfer şi role, este mai uşor
să mutaţi obiecte.

Figura 5b. Rolele sau transportoarele pot reduce distanţa dintre materialele care trebuie mutate manual.
Înălţimea trebuie ajustată astfel încât elementul de
lucru să poată fi manipulat fără a îndoi corpul. Asiguraţi suficient spaţiu pentru ca picioarele şi corpul să
fie mai aproape de role sau transportoare.
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Mai multe sugestii
––

Este important să aveți căi de transport libere,
fără obstacole în orice moment. Căile de transport libere sunt esențiale pentru deplasarea cu un
cărucior.

––

Materialele pot fi mutate între stații de lucru prin
intermediul transportoarelor, rolelor, șlepurilor de
gravitație, macaralelor suspendate, dispozitivelor de ridicare mobile și altor dispozitive. Există
multe modalități de a construi astfel de sisteme la
un cost redus.

––

Un cadru mobil lung, dreptunghiular, pe care sunt
montate rolele unul după altul, ar putea fi de asemenea utilizat pentru încărcarea și descărcarea
camioanelor.

––

Alegeți roți cu un diametru mai mare, în special
atunci când deplasați materialele pe o distanță
lungă sau pe suprafețe denivelate.

Riscuri / Simptome

––

•
•
•
•

Dacă este posibil, utilizați roți sau role de cauciuc
pentru a reduce zgomotul.

Puncte de reţinut

Utilizați cărucioare și alte dispozitive cu roți, sau role,
atunci când transportați materiale.

De ce?
Mutarea multor materiale nu numai că implică mult
efort, dar, de asemenea, duce adesea la accidente
care pot răni lucrătorii și pot deteriora materialele.
Toate acestea pot fi evitate prin utilizarea „roților”.
Folosind cărucioare și alte dispozitive mobile numărul de călătorii poate fi redus semnificativ. Aceasta
înseamnă o îmbunătățire a eficienței și a siguranței.
Transportoarele plasate unul după altul de-a
lungul unei linii de mișcare a materialelor ușurează
foarte mult mutarea materialelor, deoarece este nevoie doar de împingerea și tragerea rolelor în loc de a fi
transportate.

încordări musculare
forța excesivă
dureri lombare
tulburări a membrelor superioare

Reduceți numărul de călătorii între stațiile de lucru și
între zonele de depozitare și de lucru prin utilizarea
transportului pe roți, cum ar fi cărucioarele de împingere sau liniile cu role.

Cum?
1. Urmăriți mutarea materialelor între zonele de
depozitare și de lucru, și între posturile de lucru,
mai ales atunci când aceste mutări de materiale
sunt frecvente sau necesită mult efort. Luați în
considerare utilizarea cărucioarelor sau a „roților”
pentru a ușura aceste mișcări.
2. Proiectați cărucioare simple de mărime adecvată
pentru a muta materiale. Construiți astfel de cărucioare folosind piesele și abilitățile disponibile.
3. Asigurați o linie de role pe care materialele pot
fi împinse ușor la următoarea stație de lucru. O
linie de role cu o lungime de 2 m poate fi de mare
ajutor.
4. Utilizați palete, coșuri sau recipiente care pot fi
încărcate cu ușurință pe un cărucior sau împinse
pe role. Proiectați-le special pentru diferite produse, astfel încât produsele să fie protejate împotriva daunelor și mai ușor de numărat și inspectat.
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Figura 6b. Acest cărucior permite unui
muncitor să transfere bare de metal grele.

Figura 6a. (i) Un stivuitor de mare capacitate şi (ii) un
cărucior de palete cu ridicare joasă sunt fiabile, sigure şi uşor de operat. Ele oferă mijloace de transport
de sarcini grele la o distanţă scurtă, cu o înălţime
minimă.

Figura 6c. Acest dispozitiv
de manipulare a butoaielor
nu numai că face munca mult
mai uşoară, dar ajută la evitarea deteriorărilor.

Figura 6d. Linie de transport pasivă pentru deplasarea pieselor turnate grele la înălţimea de lucru.

Figura 6e. Un cărucior cu unelte uşor de
mutat asigură stocarea ordonată şi protecţia uneltelor şi a instrumentelor.
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4. Luați în considerare utilizarea paletelor, a containerelor, a tăvilor sau a recipientelor care pot fi
plasate pe un suport mobil sau un cărucior.

Utilizați rafturi de depozitare mobile pentru a evita
încărcarea și descărcarea inutile.

5. Montați roți la standuri, rafturi sau băncile de
lucru existente pentru a le face mobile și pentru
a evita astfel operațiunile inutile de încărcare și
descărcare.

De ce?

6. Luați în considerare unde să depozitați rafturile
atunci când nu sunt utilizate, astfel încât acestea
să nu reprezinte un pericol sau obstrucție.

Există de obicei un număr mare de articole care
trebuie transportate către alte stații de lucru sau spre
zone de depozitare. Dacă aceste articole sunt puse pe
rafturi mobile și rafturile sunt apoi mutate în următorul loc, multe călătorii inutile pot fi evitate.
Transportarea obiectelor de lucru împreună pe
rafturi mobile înseamnă mai puține operațiuni de
manipulare a materialelor (cum ar fi încărcarea și
descărcarea). Acest lucru ajută la reducerea daunelor
aduse obiectelor de lucru, la minimizarea accidentelor
și la utilizarea energiei muncitorilor pentru operațiuni
productive.
Utilizarea rafturilor mobile înseamnă, de asemenea, un control ușor al inventarului și o curățenie mai
eficientă.

Mai multe sugestii
––

Dacă proiectarea rafturilor mobile eficiente pare
complicată, un prim pas bun ar putea fi proiectarea paletelor sau tăvilor pentru a muta mai multe
elemente în același timp. Această experiență va
ușura proiectarea unui raft care să fie ușor de
manevrat și eficient.

––

Când se utilizează multe rafturi similare,
standardizați-le. În mod similar, atunci când mai
multe palete sau containere sunt folosite pentru
articole de lucru, standardizați-le astfel încât să
poată fi plasate cu ușurință pe un suport mobil
sau un cărucior mobil. Este chiar mai bine dacă
aceste palete sau containere pot fi stivuite.

––

Întreținerea roților sau a rolelor este foarte
importantă deoarece facilitează împingerea și
tragerea acestora.

––

Merită să investiți în proiectarea rafturilor mobile
cu destinație specială pentru anumite articole de
lucru, chiar dacă acest lucru ar necesita bani și
efort. Aceste suporturi sunt extrem de utile pentru îmbunătățirea productivității. Rafturile permit
amplasarea multor articole pe rafturi prin operații
ușoare de manipulare și deplasare convenabilă la
alte locuri de muncă.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

încordări musculare
încordări repetitive
necesitate de energie fizică
deteriorarea produsului

Cum?
1. Proiectați sau cumpărați rafturi, containere, standuri etc. care au roți și blocaj de picior, dacă este
cazul. Este posibil să mutați un număr de elemente simultan. Alegeți rafturi ușor de încărcat și
descărcat.
2. Aranjați amplasarea locului de muncă pentru a
permite mișcarea fluentă a rafturilor cu roți între
posturile de lucru și între zonele de depozitare
și de lucru. Dacă este necesar, redefiniți căile de
transport.

Puncte de reţinut

3. Când trebuie mutate multe obiecte mici, asigurați
un spațiu adecvat pentru fiecare articol, astfel
încât toate elementele să poată fi așezate cu
ușurință pe suportul mobil.

Rafturile mobile de depozitare reprezintă un răspuns
ideal pentru reducerea operațiunilor de manipulare și
a timpului de transport.
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Figura 7a. Un cărucior mobil pentru tăvi ajută la
asigurarea fluxului de lucru fluent în atelierele de
asamblare, unde sunt efectuate numeroase operaţiuni
la fiecare staţie de lucru.
Figura 7b. Un cărucior de unelte cu rafturi reglabile ocupă puţin spaţiu, dar contribuie mult la îmbunătăţirea eficienţei mecanicilor de motoare şi a
lucrătorilor de reparaţii ale utilajelor sau sculelor.

Figura 7c. Un suport pe roţi special conceput pentru depozitarea şi manipularea amortizoarelor de
motociclete.
Figura 7d. Un raft mobil, plat, cu două laturi, un
adevărat „economizor de spaţiu” pentru o mică
fabrică cu pasaje înguste, poate fi utilizat cu succes în multe tipuri de locuri de muncă.
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Mai multe sugestii

Utilizați polițe sau rafturi pe mai multe niveluri în
apropierea zonei de lucru pentru a minimiza transportul manual al materialelor.

––

Folosiți containere și recipiente ușoare pentru
depozitarea pieselor mici. Containerele și coșurile
de deschidere frontale ușurează vizualizarea și
apucarea materialelor și pieselor din interior.

––

Utilizați palete sau tăvi cu spații individuale pentru fiecare articol specific, pentru o depozitare
ușoară, acces ușor și stocare ușoară.

––

Depozitați articole grele sau incomode la
înălțimea taliei sau într-un mod adecvat pentru
următoarea etapă de transport; Depozitați obiecte ușoare și obișnuite la nivelul genunchiului sau
umărului.

––

Când accesați rafturile deasupra înălțimii capului,
utilizați o treaptă de platformă sau o scară de
platformă. Evitați să purtați obiecte cu două mâini atunci când urcați pe o scară. Trei puncte de
contact pentru mâini și picioare trebuie păstrate
pentru siguranță, pentru a evita riscul de cădere.

De ce?
Plasarea materialelor în apropierea stației de lucru, astfel încât acestea să fie ușor accesibile și la
o înălțime adecvată, pot economisi timp și energie
pentru a le ridica.
Polițele și rafturile pe mai multe niveluri permit
o utilizare mai bună a spațiului și ajută la menținerea
în ordine a lucrurilor atunci când spațiul disponibil în
apropierea zonei de lucru este limitat.
Polițele și rafturile cu spațiu specificat pentru fiecare articol individual sunt excelente pentru depozitarea în siguranță a materialelor și produselor semifabricate, în special a celor fragile; Acest lucru reduce
pericolul de accidente și incendii și posibilitatea de
deteriorare.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

Polițele și rafturile pe roți pe mai multe niveluri
mențin lucrurile în ordine și economisesc mult timp
și spațiu. Acesta este un mod simplu, dar inteligent
de reducere a deteriorării materialelor și de evitare a
accidentelor.

distanță excesivă
încordări musculare
forța excesivă
deteriorarea produsului

Cum?
1. Furnizați polițe sau rafturi cu mai multe niveluri,
cu deschidere în față, pentru diverse elemente
specifice.
2. Folosiți pe deplin spațiul de perete prin montarea
polițelor sau rafturilor pe mai multe niveluri pe
peretele din apropierea zonei de lucru.
3. Ori de câte ori este posibil, faceți rafturi mobile
prin montarea roților.
4. Oferiți un loc diferit, special amenajat pentru
fiecare tip de material sau parte a acestuia, astfel
încât accesul la ele, precum și stocarea și transportul acestora să fie ușoară; Utilizați etichete sau
alte mijloace pentru a indica fiecare loc specific.
Evitați nivelurile prea înalte sau prea joase, deoarece acestea pot fi dificil de ajuns.
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Figura 8a. Un raft de depozitare orizontală pe mai
multe niveluri pentru plăci sau placaje metalice. Păstraţi totul uscat, altfel apa tinde să se răspândească
între foi şi să le deterioreze.

Figura 8b. Un suport rabatabil orizontal. Această
unitate poate fi folosită de una singură pentru a stoca
bucăţi scurte, sau două dintre aceste suporturi pot fi
aşezate în linie pentru a stoca bucăţi lungi.

Figura 8c. Un raft vertical. Tijele şi barele metalice
de profil diferit pot fi depozitate eficient într-o zonă
limitată sau în apropierea locului de muncă. Poliţele
de tip tavă oferă spaţiu pentru piese mici.

Figura 8d. Rafturi destinate pentru utilizarea pe deplin a spaţiul de perete.

 Figura 8e. Un atelier după eliminarea tuturor
obiectelor inutile. Toate sculele şi piesele
sunt depozitate pe poliţe şi rafturi.
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4. Asigurați-vă că sarcina maximă de lucru sigură
este marcată clar și că este observată.
5. Asigurați-vă că persoanele calificate inspectează
periodic și întrețin utilajele de ridicare, lanțurile,
cablurile și alte dispozitive de ridicare.

Utilizați dispozitive mecanice pentru ridicarea, coborârea și transportarea materialelor grele.

De ce?

Mai multe sugestii

Ridicarea manuală, coborârea și mutarea materialelor grele și a articolelor de lucru sunt câteva dintre
principalele cauze ale accidentelor și leziunilor de
spate asociate manipulării materialelor. Cea mai bună
modalitate de a preveni aceste accidente și vătămări
este eliminarea muncii manuale prin utilizarea dispozitivelor mecanice.
Ridicarea și transportul obiectelor grele manual
necesită efort și durează mult timp. Selectați un dispozitiv de ridicare ușor și rapid de folosit.
Introducerea dispozitivelor mecanice pentru manipularea materialelor grele contribuie foarte mult la
organizarea fluxului de lucru.

Ridicarea manuală a încărcăturilor grele ar trebui
considerată o ultimă soluție în cazuri speciale
în care aplicarea mijloacelor mecanice nu este
fezabilă.

––

Ridicarea încărcăturilor grele este în general combinată cu transportul. Organizați ridicarea astfel
încât următorul pas al transportului să fie mai
ușor. Ridicarea la nivelul de lucru pe o masă de
ridicare mobilă este un bun exemplu.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

––

Utilizați dispozitive mecanice de ridicare pentru
o înălțime minimă necesară pentru siguranță și
eficiență.

încordări musculare
forța excesivă
necesitate de energie fizică
dureri lombare

Cum?
1. Instalați dispozitivele de ridicare cu baza pe
podea care utilizează înălțimea minimă necesară.
Exemple sunt dispozitivele de ridicare, dispozitivele hidraulice de ridicare, mesele de ridicare,
macaralele de podea hidraulice, dispozitivele de
ridicare cu pârghii sau lanțuri, elevatoarele electrice și transportoarele.
2. Macaralele suspendate și elevatoarele aeriene
pot fi utilizate dacă structura la locul de muncă
le permite. Totuși, luați în considerare faptul că
aceste dispozitive aeriene pot pune în pericol
locul de muncă care poate duce la accidente
grave. Sunt preferabile dispozitivele de ridicare
pe podea deoarece necesită o mai mică ridicare a
materialelor.
3. Utilizați numai utilaje de ridicat care au fost
testate de producător sau de o altă persoană
competentă și care are un certificat care specifică
sarcina de lucru sigură.
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Figura 9a. O platformă portabilă este fiabilă, sigură
şi uşor de operat pentru a transporta o încărcătură
grea, la o distanţă scurtă, cu o înălţime minimă.

Figura 9b. Un dispozitiv alimentat manual pentru
ridicarea pieselor grele la nivel de lucru.

Figura 9c. O macara hidraulică acţionată manual cu
baza pe podea, cu braţ telescopic.

Figura 9d. Asiguraţi-vă că încărcătura maximă de
lucru sigură este marcată.
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4. Dacă un mecanism mecanic nu este practic,
utilizați un jgheab de gravitație pentru materiale
ușoare și un transportor cu role înclinat pentru
materiale grele. Forța gravitațională ajuta la mutarea materialelor.

Reduceți manevrarea manuală a materialelor prin
intermediul benzilor transportatoare, dispozitivelor de
ridicare și a altor mijloace mecanice de transport.

5. Instruiți lucrătorii în proceduri sigure de utilizare
a mijloacelor mecanice de transport. De asemenea, asigurați-vă că există suficient spațiu pentru
operațiunile sigure.

De ce?
Manipularea manuală a materialelor, inclusiv stocarea,
încărcarea și descărcarea, nu adaugă nicio valoare sau
profit. Înlocuind-o cu mijloace mecanice, muncitorii
își pot folosi timpul pentru muncă productivă. Acest
lucru este valabil atât pentru obiectele grele, cât și
pentru obiectele mici și ușoare.
Manipularea manuală repetitivă a materialelor
duce la poziții de lucru proaste și mișcări frecvente.
Acest lucru poate provoca probleme musculare și
articulare, ceea ce duce la o productivitate scăzută.
Folosirea echipamentelor în loc de manipulare manuală reduce foarte mult oboseala și riscul de rănire.
Transportul mecanic al materialelor îmbunătățește
foarte mult productivitatea și astfel face posibilă
organizarea unui flux de lucru mai bun.

6. Asigurați-vă că pericolele prezentate de noile
dispozitive mecanice sunt evaluate corespunzător
și că sunt luate măsuri adecvate.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

forța excesivă
încordări musculare
încordări repetitive
necesitate de energie fizică

––

Utilizați dispozitive mecanice care pot fi ușor de
operat de către diferiți lucrători pentru diferite
sarcini de manipulare. Acest lucru facilitează utilizarea dispozitivelor.

––

Instalați dispozitivele mecanice astfel încât lucrul
manual înainte sau ulterior manipulării mecanice
să fie ușor, de ex. în așa fel ca lucrătorul să nu
mai ridice sau să coboare materialele.

––

Folosiți un cărucior, prin care materialele pot fi
aduse la punctul de stocare sau descărcare la
înălțimea corectă. Dacă este cazul, luați în considerare utilizarea unui stand sau a unei platforme speciale cu dimensiunea corectă și înălțimea
corectă amplasată lângă fiecare utilaj. Materialele
transportate spre utilaj pot fi stocate cu ușurință
pe un astfel de suport sau platformă.

––

Transportul și aprovizionarea cu materiale toxice sau cu praf necesită o atenție deosebită. Nu
transferați materialele în zone unde muncitorii
mănâncă.

––

Învățați din exemple bune care se utilizează deja
pe utilaje similare. Ar trebui să existe multe idei
simple și practice.

Cum?
1. Verificați operațiunile de manipulare a materialelor pentru a vedea care dintre ele pot fi înlocuite
prin mijloace mecanice.
2. Utilizați dispozitive acționate manual, cum ar fi
mesele de ridicare hidraulice, macaralele hidraulice cu baza pe podea sau dispozitivele de ridicare
cu pârghii sau lanțuri. Acestea sunt mai ușor de
întreținut decât dispozitivele electrice.
3. În cazul în care dispozitivele cu alimentare manuală nu se pot descurca în mod corespunzător
cu materiale grele, utilizați dispozitive acționate
electric, cum ar fi ascensoarele electrice sau
hidraulice, transportoarele sau liniile de suspensie. Aceste dispozitive permit adesea organizarea
transportului automat de materiale către următoarea stație de lucru.

Puncte de reţinut
Prin utilizarea mijloacelor mecanice de transport,
mâinile și energia productivă a muncitorului sunt
eliberate de manipularea materialelor și puse la
dispoziție pentru sarcini profitabile și mai sigure.
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Figura 10a. Transportul mecanic al materialelor poate atât să elimine munca manuală, cât şi să îmbunătăţească înălţimea de lucru şi postura de lucru.

Figura 10b. (i) Un dispozitiv de ridicare a pârghiei
este uşor de manevrat şi extrem de versatil. (ii) Un
dispozitiv de ridicare cu lanţ cu frână de sarcină de
auto-acţionare. (iii) un lanţ electric cu comutator de
comandă de tip fluture pentru manevrarea eficientă a
sarcinilor mai uşoare.

Figura 10c. Reduceţi manevrarea manuală a materialelor prin utilizarea transportoarelor.
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Acest lucru este în concordanță cu ideea de a
împărți pachetele grele în unele mai mici, deoarece cantitatea totală transportată de cărucioare
etc. nu scade în general, deși încărcarea și descărcarea sunt mai ușoare și mai rapide.

În loc să transportați greutăți grele, împărțiți-le în
pachete, recipiente sau tăvi mai mici.

Mai multe sugestii

De ce?
Transportarea obiectelor grele este obositoare și
periculoasă. Împărțiți încărcăturile grele în obiecte
mai mici ori de câte ori este posibil. Jumătate din
sarcina efectuată de fiecare braț oferă un echilibru
bun, permițând lucrătorului să continue mai mult timp
cu mai puțină oboseală. O sarcină unilaterală poate
cauza răniri și dureri de spate, umăr și gât.
Oboseala de la mutarea pachetelor ușoare
este mult mai mică decât oboseala de la mutarea
greutăților mari. Productivitatea muncitorului este
îmbunătățită prin transportul unor pachete mai
ușoare.
Riscul de leziuni ale spatelui este, de asemenea,
mult redus prin folosirea de pachete ușoare în loc de
pachetele grele.

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

Organizați utilizarea dispozitivelor de transport
prin studierea situației împreună cu lucrătorii,
pentru a evita transportul manual ori de câte ori
este posibil.

––

Asigurați-vă că ambalajele au mânere bune, astfel
încât încărcătura să poată fi ținută aproape de
talie în timpul transportului.

––

Obiectele mai mici facilitează organizarea locului
de muncă în ceea ce privește fluxul și stocarea
materialelor. De asemenea, reduc accidentele
cum ar fi scăparea sau împiedicarea.

––

Asigurați căi de transport uniforme, nealunecoase
și fără obstacole.

Puncte de reţinut

încordări musculare
forța excesivă
dureri lombare

O greutate mai ușoară este o greutate mai sigură.
Împărțiți greutățile mari în pachete ușoare pentru a
îmbunătăți siguranța și eficiența la locul de muncă.

Cum?
1. Verificați toate greutățile ridicate manual sau
transportate pentru a vedea dacă există posibilitatea de a le împărți în sarcini mai mici.
2. Împărțiți încărcăturile grele în pachete, recipiente
sau tăvi mai ușoare, luând în considerare greutatea maximă cu care muncitorul este confortabil.
De exemplu, două pachete de câte 10 kg fiecare
sunt mult mai bune decât un pachet de 20 kg.
3. În cazul în care încărcăturile sunt împărțite în pachete mai mici, aceasta poate însemna creșterea
mișcărilor și mai multe deplasări pentru a purta
aceeași cantitate totală. Prin urmare, asigurați-vă
că ambalajele nu sunt prea mici și că sunt utilizate mijloace eficiente de deplasare sau de transport a acestor pachete mai mici.
4. Folosiți cărucioare sau rafturi mobile pentru a
transporta mai multe pachete în același timp.
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Figura 11a. Divizaţi pachetele grele în unele mai
mici.

Figura 11b. Divizaţi obiectele grele în
obiecte mai mici ori de câte ori este
posibil.

Figura 11c. Un jug sau un dispozitiv similar este
util pentru transportul a două încărcături separate
pentru o anumită distanţă, menţinând echilibrul şi
minimizând lucrările de ridicare sau coborâre.
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cu încheietura mâinii într-o poziție confortabilă,
dreaptă.
––

Ambalajele ar trebui proiectate pentru a simplifica manevrarea manuală (de exemplu, în ambalajele ușoare) și pentru a furniza mânere sau puncte
bune de prindere. Suprafețele lipite pe suprafața
pachetelor trebuie evitate întotdeauna.

––

Aveți grijă ca muncitorul să poarte mănuși.
Mânerele trebuie să fie ușor de prins de mâini în
mănuși.

Asigurați mânere sau puncte de prindere pentru toate
ambalajele și recipientele.

De ce?
Mutarea încărcăturilor este mai ușoară și mai rapidă
dacă acestea pot fi apucate ușor și ferm.
Cu mânere bune există șanse reduse de a scăpa
încărcăturile și astfel se împiedică deteriorarea materialelor. Mânerele bune oferă, de asemenea, o vedere
clară în față.
Mânerele bune reduc oboseala, deoarece există o
îndoire mai redusă a corpului și o forță musculară mai
mică necesară pentru a menține încărcătura.

Puncte de reţinut
Montarea de mânere pe cutii și recipiente este o măsură foarte simplă pentru a îmbunătăți manipularea
materialelor.

Riscuri / Simptome
•
•
•

încordări musculare
vătămarea mâinii/brațului
afectarea membrelor superioare

Cum?
1. Decupați mânere în cutii, tăvi și recipiente astfel
încât să poată fi purtate confortabil cu mâna.
2. Utilizați ambalaje care au o prindere sau puncte
bune de susținere pentru transport.
3. Cereți furnizorilor și subcontractanților să livreze
mărfuri în cutii sau recipiente cu mâner sau puncte de prindere.
4. Localizați mânerele astfel încât sarcina să poată fi
transportată în fața corpului.
5. Atunci când o sarcină este purtată cu ajutorul unui singur mâner sau punct de prindere,
localizați-l astfel încât centrul de greutate al
încărcăturii să fie aproape de corpul lucrătorului.

Mai multe sugestii
––

Faceți o regulă pentru a comanda cutii, tăvi și
containere care au mânere.

––

Luați în considerare punerea mânerului la un
unghi prin care cutia sau containerul pot fi purtate
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Figura 12a. Mânerele trebuie tăiate astfel încât să permită ca containerul să
fie prins de degetele îndoite. Acest lucru poate reduce foarte mult forţa necesară pentru a ţine recipientul.

Figura 12b. Mânerele decupate sunt foarte utile. Localizaţi aceste mânere
astfel încât cutia sau containerul să poată fi transportate în faţa corpului.
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astfel încât glisarea sau alunecarea obiectelor
grele, manipulate în mod repetat, să se facă cu
ușurință. Rețineți că o suprafață de podea uniformă și nealunecoasă este importantă pentru o
muncă eficientă și sigură.

Transportați materialele pe orizontală la aceeași
înălțime de lucru.

6. Folosiți dispozitive simple de ridicare sau mese
mobile de ridicare pentru a deplasa încărcătura la
nivelul de alimentare sau al barei de lucru.

De ce?
Împingerea și tragerea sunt mai puțin intense și mai
sigure decât ridicarea și coborârea materialelor, în
special a articolelor grele.
Mișcarea orizontală a materialelor grele este mai
eficientă și permite un control mai bun asupra muncii,
deoarece munca necesită mai puțină forță și lucrătorul nu trebuie să deplaseze greutatea corpului.
Împingerea și tragerea la înălțimea corespunzătoare, mai degrabă decât ridicarea, ajută la prevenirea durerilor de spate.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•

încordări repetate
încordări musculare
dureri lombare

Cum?
1. Când materialele sunt mutate de la o stație
de lucru la alta, deplasați aceste materiale la
înălțimea de lucru. De exemplu, deplasați-le între
suprafețele de lucru de același nivel.

––

Evitați manipularea materialelor grele în spații
reduse deoarece acest lucru limitează eficiența
mișcărilor și pot provoca poziții proaste și
accidente.

––

Împingerea sau tragerea este mai eficientă atunci
când este efectuată înainte și înapoi, mai degrabă
decât dintr-o parte în alta în raport cu corpul.

––

Când deplasați obiecte grele de la o stație de lucru la alta, păstrați-le la o înălțime de lucru astfel
încât să nu fie nevoie de mișcări de ridicare sau
coborâre.

––

Folosiți suporturi de lucru sau platforme pentru a plasa materialele astfel încât să reducă
diferențele de înălțime la deplasarea acestor
materiale.

––

Construiți dispozitive speciale de manipulare a
materialelor, adaptate la articolele dvs. de lucru,
care permit o creștere minimă a încărcăturii.
Exemple sunt cărucioarele de transport cu cilindru, cărucioare care transportă butoaie sau o
suspensie mobilă pentru articole grele.

––

Folosiți dispozitive mecanice de ridicare, în care
se poate regla înălțimea pentru mișcarea manuală
a materialelor, cum ar fi cărucioarele sau transportoarele reglabile.

––

Eliminați diferențele în înălțimea suprafețelor de
lucru.

2. În cazul în care obiectele mari sunt așezate pe
podea, utilizați un jgheab, un sac, un vehicul de
mână sau un cărucior de palete cu nivel scăzut
pentru a le transporta cu o înălțime minimă.
3. Utilizați sisteme de transport care permit că
materialele să fie mutate fără o schimbare de
înălțime. Exemplele includ o linie pasivă de
transport (folosind rolele plasate la același nivel),
o stație de lucru mobilă sau un cărucior care are
aceeași înălțime ca și mesele de lucru sau suspendarea materialelor care se mișcă la același nivel.
4. Potriviți înălțimea spațiului de încărcare a vehiculului cu cea a zonei de încărcare, astfel încât
încărcarea și descărcarea se pot face cu diferențe
de înălțime minime.

Puncte de reţinut
Mutați materialele la înălțimea de lucru. Utilizați dispozitive mecanice pentru a ridica sau a coborî materialul la această înălțime de lucru.

5. Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru
pozițiile de alimentare și descărcare ale mașinii,
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Înainte de

După

Figura 13a. Eliminaţi diferenţele de înălţime dintre suprafeţele de lucru.

Figura 13b. (i) şi (ii) Reduceţi mişcările de ridicare şi coborâre.

Figura 13d. Mutaţi materialele de-a lungul
suprafeţelor de aceeaşi înălţime.

Figura 13c. Împingeţi şi trageţi materiale grele
în loc să le ridicaţi şi să le coborâţi.
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Eliminați sarcinile care necesită aplecare sau răsucire
în timpul manipulării materialelor.

De ce?
Îndoirea sau răsucirea corpului este o mișcare instabilă. Lucrătorul petrece mai mult timp și devine mai
obosit decât atunci când face o muncă similară, fără a
se îndoi sau răsuci.
Îndoirea și răsucirea corpului este una dintre principalele surse de leziuni ale spatelui și tulburări ale
gâtului și umărului.

––

Evitați o combinație de mutare în timp ce
efectuați alte sarcini în același timp, deoarece
acesta este adesea motivul pentru care muncitorul îndoaie sau răsucește corpul. Rearanjați lucrul
astfel încât sarcina de transportare să fie singura
sarcină efectuată în acel moment.

Durerile de spate care rezultă din îndoire sau răsucire în timpul manipulării unei încărcături grele vă pot
costa foarte mult, deoarece puteți pierde un lucrător
productiv calificat pentru o perioadă lungă de timp.

încordări musculare
dureri lombare
alunecări, împiedicări sau poticneli
distanță excesivă

Cum?
1. Modificați pozițiile materialelor sau semifabricatelor astfel încât activitățile de manipulare să se
facă în fața muncitorului, fără a se îndoi corpul.
2. Îmbunătățiți spațiul de lucru pentru a face manevrarea muncii astfel încât lucrătorul să poată
adopta poziții stabile de picior fără a se îndoi sau
răsuci.
3. Folosiți mijloace mecanice pentru a aduce obiectele de lucru în fața lucrătorului. Lucrătorul ar
trebui să poată scoate articolul de lucru și să înlocuiască obiectul finit fără a fi forțat într-o poziție
incomodă.
4. Modificați înălțimea de lucru (de exemplu, prin
schimbarea înălțimii mesei de lucru sau a punctului de alimentare) astfel încât lucrătorul să poată
manipula elementul de lucru fără a îndoi corpul.

Mai multe sugestii
––

Uneori lucrătorii în picioare își îndoaie corpul
deoarece nu se pot apropia destul de mult de elementul de lucru din cauza lipsei de spațiu pentru
genunchi sau picioare. Asigurați-vă că lucrătorii au
suficient spațiu pentru genunchi și picioare.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

––

Evitați manevrarea manuală și mutarea obiectelor grele ori de câte ori este posibil. Îndoirea sau
răsucirea în timp ce se mută obiecte grele este
deosebit de dăunătoare.
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Figura 14a. (i) şi (ii) Minimizaţi distanţa dintre lucrător şi elementul de lucru.

Figura 14b. „Liftul-foarfecă” cu înălţime reglabilă.
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5. Organizați lucrările de transport astfel încât
acestea să se realizeze cu ridicarea sau coborârea
minimă a obiectelor mutate. De exemplu, mutați
materialele de pe o suprafață de lucru pe o altă
suprafață de lucru de aceeași înălțime sau evitați
să puneți materialele pe podea folosind în schimb
standuri sau platforme de o înălțime adecvată.

Păstrați obiectele aproape de corp atunci când
manipulați manual materiale.

De ce?

6. Când încărcătura este grea, luați în considerare
posibilitatea de a o împărți în greutăți mai mici.
Dacă acest lucru nu este posibil, rugați două sau
mai multe persoane să transporte încărcătura sau
să utilizeze dispozitivele de transport.

Transportarea unui obiect aproape de corp minimizează mișcările de îndoire înainte, reducând astfel
riscul accidentării spatelui și a bolilor gâtului și ale
umărului.
Ținând obiectele aproape de corp, transportul
este mai ușor și poate oferi o perspectivă bună înainte. Acest lucru crește eficiența și reduce accidentele.
Îndoirea sau răsucirea corpului este o mișcare
instabilă. Lucrătorul petrece mai mult timp și devine
mai obosit decât atunci când face o muncă similară,
fără a se îndoi sau răsuci.
Îndoirea și răsucirea corpului este una dintre principalele surse de accidentări ale spatelui și durerilor
gâtului și umărului.

7.

Mai multe sugestii
––

Deși greutatea încărcăturii nu ar trebui să fie
mare, utilizarea paletelor, tăvilor sau a containerelor pentru a transporta obiecte mici poate
reduce numărul de drumuri. Ori de câte ori este
posibil, este preferabil să folosiți cărucioare și
altele dispozitive mobile.

––

Luați în considerare diferențele fizice dintre
diferiți lucrători. Asigurați-vă că greutatea și
frecvența sarcinilor nu sunt excesive pentru lucrătorii în cauză.

––

Uneori lucrătorii în picioare își îndoaie corpul
deoarece nu se pot apropia destul de mult de elementul de lucru din cauza lipsei de spațiu pentru
genunchi sau picioare. Asigurați-vă că lucrătorii au
suficient loc pentru genunchi și picioare.

––

Lucrătorul poate prefera să suporte sarcina pe
umăr, pe cap sau pe spate, în funcție de mărime
și greutate sau obiceiurile locale. Încercați să
găsiți mijloace alternative de transport, cum ar fi
utilizarea unui container ușor de transportat sau a
unui rucsac.

––

Asigurați-vă că îmbrăcămintea de lucru este adecvată dacă există sarcini frecvente de mutare.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

Modificați înălțimea de lucru (de exemplu schimbând înălțimea mesei de lucru sau a punctului de
alimentare) astfel încât lucrătorul să poată manipula elementul de lucru fără a îndoi corpul.

încordări musculare
dureri lombare
deteriorarea produselor
alunecări, împiedicări sau poticneli

Cum?
1. Asigurați mânere, manete sau puncte bune de
susținere a încărcăturii transportate. Acționați
cât mai aproape de încărcătură și țineți-o ferm și
lângă corp. Utilizați poziții sigure și stabile pentru
picioare.
2. Dacă ridicarea manuală a încărcăturii grele este
inevitabilă, încercați să împărțiți încărcătura,
având două sau mai multe persoane care o transportă împreună.
3. În cazul în care este necesară ridicarea sau coborârea unei sarcini grele, procedați astfel ușor în
fața corpului. Utilizați puterea musculară a picioarelor (nu a spatelui) și păstrați spatele drept.

Puncte de reţinut

4. În timpul transportului, mențineți încărcătura în
apropierea taliei. Este adesea utilă asigurarea
unor șorțuri adecvate, deoarece acestea reduc la
minimum riscul rănirilor cauzate de părțile neuniforme sau ascuțite ale încărcăturii.

Când transportul manual al obiectelor este inevitabil,
ridicați și transportați obiectul în apropierea corpului.
Acest lucru reduce oboseala și riscul de rănire.
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Figura 15a. Ridicarea sau coborârea manuală a unei încărcături grele în faţa
corpului, cu spatele ţinut drept şi cu picioare stabile, şi folosirea puterii
picioarelor.

Figura 15b. Un obiect greu lung poate fi ridicat cu ajutorul puterii 	Figura 15c. Mânerele adaptate
picioarelor, ţinând obiectul cât mai aproape posibil de corp.
special la obiectul mutat pot ajuta.

 Figura 15d. Ridicarea încărcăturilor grele de pe o platformă
în faţa corpului, în timp ce se utilizează puterea picioarelor. Ridicarea de pe o platformă este mai bună decât ridicarea de pe podea.
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la oboseală și pentru o productivitate mai bună.
Solicitarea de pauze frecvente ca parte a programului de lucru vă poate da un impuls pentru a
combina sarcinile grele cu sarcini mai ușoare.

Combinați ridicările grele, cu sarcini mai ușoare
fizic, pentru a evita rănirea și oboseala și de a crește
eficiența.

––

De ce?

Puncte de reţinut

Ridicarea manuală a încărcăturilor grele este obositoare și o cauză majoră a durerilor de spate. Dacă acest
lucru nu poate fi înlocuit de utilizarea unui dispozitiv
cu roți sau cu un transport mecanic, este mai bine să
combinați greutatea ridicată cu sarcinile mai ușoare.
Ideea este de a evita concentrarea unor sarcini nefavorabile asupra câtorva lucrători.
Combinarea ridicării grele cu sarcini mai ușoare
reduce oboseala, precum și riscul de dureri de spate.
Acest lucru ajută la creșterea productivității globale a
lucrătorului.
Dacă muncitorii sunt instruiți să îndeplinească mai
multe sarcini, este mult mai ușor să găsească un înlocuitor în cazul absenței unui lucrător din cauza bolii
sau a concediului.

Evitați ridicarea repetată a greutăților tot timpul.
Combinați ridicarea greutăților cu sarcini mai ușoare,
pentru a reduce oboseala și a crește eficiența.

Riscuri / Simptome
•
•
•

încordări musculare
dureri lombare
încordări repetate

Cum?
1. Reorganizați sarcinile de muncă astfel încât lucrătorii care execută sarcini grele de ridicare să
îndeplinească și sarcini mai ușoare.
2. Introduceți rotația locurilor de muncă și a muncii
în grup pentru a preveni concentrarea sarcinilor
intense asupra muncitorilor selectați. Acest lucru
se face cu ușurință prin formarea unei echipe cu
mai mulți membri.
3. Pentru sarcini similare, considerați sarcini de
lucru astfel încât aceste sarcini dificile să poată fi
împărțite de un grup de persoane prin rotație.

Mai multe sugestii
––

Alternarea sarcinilor este adesea mai puțin
obositoare și, astfel, îmbunătățește motivația și
productivitatea lucrătorului.

Sarcini exigente fizic, cum ar fi ridicarea
greutăților, necesită întotdeauna pauze frecvente.
Permiteți suficiente pauze pentru recuperarea de

32

Depozitarea şi manipularea materialelor

Figura 16. (i) Combinaţi munca fizică grea cu lucrări mai uşoare. (ii) Acest lucru reduce oboseala şi creşte
eficienţa.
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deșeurilor să fie o activitate standard a procesului
de lucru.

Mai multe sugestii

Furnizați containere pentru deșeuri amplasate în mod
comod.

––

Recipientele metalice sau plastice simple plasate
în fiecare zonă de lucru pot contribui adesea la
menținerea bunei curățenii.

Deșeurile, reziduurile și scurgerile de lichid pe podea
nu reprezintă doar o pierdere de materiale și o piedică în calea fluxului producției, ci și o cauză importantă de accidente.
Bună mentenanță este dificilă fără a furniza containere pentru deșeuri în locuri convenabile.
În mod convenabil, recipientele de gunoi ușor de
golit ajută la crearea spațiului liber și la reducerea
costurilor de curățenie.

––

Un aspirator este un recipient de gunoi bun,
temporar pentru particule mici, uscate. Deșeurile
ude necesită un aspirator special (consultați
distribuitorul).

––

Deșeurile grele pot fi manevrate mai eficient dacă
containerul poate fi deschis la o înălțime corespunzătoare, de ex. din partea laterală a recipientului la înălțimea taliei.

Riscuri / Simptome

––

Materialele de rebut stocate în recipiente rămân
relativ curate, suferă mai puțină deteriorare și pot
fi localizate cu ușurință atunci când este necesar.

De ce?

•
•
•
•
•
•

încordări musculare
dureri lombare
scurgerile de materiale
alunecări, împiedicări sau poticneli
rănirea mâinii/brațului
rănirea piciorului

Puncte de reţinut
Depozitarea bine organizată a deșeurilor este necesară pentru o bună mentenanță. Deșeurile astfel depozitate pot fi reciclate.

Cum?
1. Cumpărați sau construiți containere pentru
deșeuri adecvate pentru fiecare tip de deșeu:
recipiente de tip deschis sau cilindrice sau recipiente pentru resturi și deșeuri (suficient de mari
pentru tipul de deșeuri); recipiente închise pentru
lichide; și rafturi sau platforme adecvate pentru deșeuri mai lungi sau mai mari (de exemplu,
lemn, tije metalice etc.).
2. Puneți roți sub recipientele de gunoi astfel încât
deșeurile să poată fi împinse frecvent și ușor în
locul depozitării.
3. Dacă se varsă ulei sau alt lichid din utilaje sau din
sistemele de transport, construiți tăvi detașabile
sub obiect.
4. Consultați lucrătorii cu privire la cel mai bun mod
de golire a recipientelor de gunoi la intervale corespunzătoare. Atribuiți responsabilitatea golire a
deșeurilor unei persoane sau prin rotație în rândul
unui grup de muncitori. Ideea este ca eliminarea

34

Depozitarea şi manipularea materialelor

Figura 17. Furnizaţi containere pentru deşeuri amplasate în mod comod şi uşor de golire.
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afectați în special de forța excesivă. De exemplu, utilizați benzi declanșatoare, mai degrabă
decât butoane de declanșare, deoarece degetele
combinate sunt mai puternice decât degetele
individuale.

Selectați unelte concepute pentru cerințele specifice
de activitate.

5. Instruiți lucrătorii cu privire la utilizarea corectă a
uneltelor. Solicitați-le să se ceară reparații sau înlocuiri atunci când sculele sunt deteriorate sau uzate.

De ce?
Uneltele special adaptate pentru o anumită
operațiune îmbunătățesc semnificativ productivitatea.
Astfel de unelte fac operațiunea mai ușoară și, prin
urmare, mult mai sigură.
Uneltele speciale pot fi cumpărate sau făcute cu
costuri reduse. Deoarece productivitatea crește ca
rezultat, beneficiile sunt mult mai mari decât costurile suportate.
În operarea unor unelte de mână speciale, sunt
antrenați frecvent mușchii mici în degete și mână.
Dacă este nevoie de forță excesivă, acești mușchi se
obosesc foarte ușor. Deoarece mișcările delicate sunt
esențiale în anumite operațiuni speciale ale uneltelor,
chiar și oboseala ușoară a mușchilor reduce producția.
Operațiunile repetate cu unelte care necesită
forță excesivă sau o postură fixă pot provoca tulburări
ale gâtului, brațului și încheieturii mâinii.

Mai multe sugestii
––

Costul uneltelor au trei componente: achiziția (sau
producția), întreținerea și utilizarea utilităților.
Cele mai multe unelte de mână costă mai puțin
decât costul pe oră al forței de muncă. Chiar și
uneltele de mână cu motor, de obicei, costă mai
puțin de 20–50 de ori costul pe oră al forței de
muncă. Totuși uneltele sunt folosite timp de mai
mulți ani. De exemplu, o șurubelniță cu motor
poate costa de 50 de ori costul forței de muncă
pe oră, dar poate fi folosită pentru 1000 de ore pe
an timp de 5 ani.

––

Uneltele nealimentate tind să aibă nevoie de 0–5
ore de întreținere pe an; Uneltele electrice necesită 10–100 de ore pe an. Astfel, chiar și la 50 de
ore de menținere într-un an, costul orar reprezintă doar o mică parte (de exemplu, 1/30) din costul
pe oră al forței de muncă.

––

Chiar și un instrument relativ scump (de exemplu,
o șurubelniță cu motor), inclusiv întreținerea și
cheltuielile de întreținere, costă doar aproximativ
3% din costul forței de muncă pe oră. Comparați
acest lucru cu creșterea productivității. De asemenea, luați în considerare producția de calitate
mai bună și reducerea stresului pentru lucrători.

––

Folosiți arcuri (nu mușchii) pentru a deschide foarfece, clește, etc.

––

Când este necesară mișcarea de împingere sau
tragere, împingeți sau trageți sub umăr și deasupra șoldului; În acest interval, mușchii sunt mai
puternici. Atunci când tăiați cu un cuțit, țineți
marginea de tăiere în jos; Tăind dinspre corp are
de două ori puterea de mișcări spre corp.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

încordări musculare
dureri ale membrelor superioare
rănirea mâinilor/degetelor
lacerații
vibrații în mâini/brațe

Cum?
1. Folosiți unelte cu scop special pentru a face exact
lucrul potrivit, cu cea mai bună calitate și cel mai
mic efort. Folosiți exact tipul, dimensiunea, greutatea și forța potrivită pentru șurubelnițe, cuțite,
ciocane, ferăstraie, clești și alte unelte manuale.
2. În cazul în care sarcina necesită un efort intens
frecvent, utilizați unelte cu motor. Sunt disponibile diferite tipuri. Aceste unelte cu motor sunt nu
numai mai eficiente, dar pot executa sarcini care
nu sunt posibile prin operarea manuală. Oboseala
muncitorilor este mult mai mică.

Puncte de reţinut

3. Aranjați „case” pentru uneltele care nu sunt folosite și pentru întreținerea lor regulată.

Instrumentele cu destinație specială reprezintă o
investiție extrem de utilă. Acestea sunt ieftine și
îmbunătățesc în mare măsură productivitatea și
siguranța.

4. Evitați uneltele care necesită forța excesivă a
degetului. Mușchii pentru mișcarea degetelor sunt
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Figura 18b. Unelte pneumatice acţionate cu ajutorul degetului mare şi a fâşiei degetelor. (i) operaţiunile cu degetul mare
duc la supra-eforturi. (ii) Butoanele de operare pe fâşia degetelor permite tuturor degetelor să împartă sarcina iar degetul
mare ghidează unealta.

Figura 18a. Echipamentele realizate pentru
scopuri specifice pot funcţiona mai bine
decât instrumentele generale

Figura 18c. (i) şi (ii) Mânerele fixe ale uneltelor electrice ajută la reducerea forţei necesare de operare.
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butoanele sunt încastrate sau acoperite cu o
barieră; butoanele de operare necesită o forță
minimă pentru a le activa; o interblocare, o cheie
sau un control de activare este utilizat pentru
întrerupătoarele de alimentare.

Furnizați unelte electrice sigure și asigurați-vă că sunt
utilizate dispozitive de protecție.

Mai multe sugestii

De ce?
Uneltele electrice sunt eficiente, dar de obicei mai
periculoase decât uneltele manuale; Cu cât este mai
mare energia, cu atât este mai mare pericolul. Cu
toate acestea, sunt disponibile unelte electrice sigure.
Nu este nevoie să utilizați unelte nesigure.
Uneltele sigure sunt mai productive, deoarece
acestea tind să funcționeze mai rapid și mai precis
decât uneltele nealimentate.

––

Organizațiile, nu muncitorii, ar trebui să cumpere
și să mențină unelte de lucru. Lucrătorii nu dețin,
de obicei, cunoștințele tehnice pentru a ști care
este cel mai bun instrument și de asemenea nu
pot să plătească pentru un astfel de instrument.

––

Luați în considerare întreaga etapă de acțiuni, de
la preluarea sculei, punerea în mișcare, trecerea
de la o operațiune la alta și depozitarea acesteia.
Asigurați-vă că muncitorul este în siguranță pe tot
parcursul.

––

Există două clase de protecții: (a) protecții ale
echipamentului și (b) protecții ale persoanelor
(denumite și echipamente de protecție individuală). Nu uitați de protecția persoanelor. Asigurați
astfel de protecții (mănuși, șorțuri, scuturi etc.).

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

amputarea
rănirea mâinilor/degetelor
forța excesivă
dureri ale membrelor superioare

Cum?
1. Comandați unelte electrice numai după ce au fost
examinate specificațiile de siguranță. Trei puncte
importante sunt: protecția împotriva transmisiei de putere și punctele de operare; Prevenirea
activării involuntare a butoanelor de operare; și
funcționarea ușoară cu mânere securizate.

Puncte de reţinut
O persoană sigură este o persoană productivă. Un
instrument sigur este un instrument productiv.

2. Achiziționați unelte care au fost proiectate pentru
a fi utilizate cu balansare dacă acestea urmează
să fie utilizate deasupra unei stații de lucru fixe.
3. Comparați protecțiile furnizate pentru sculele
electrice pe care le achiziționați cu cele de altă
natură sau cu unelte similare. Nu doar distribuitorii, ci și colegii dvs. de muncă pot ajuta.
4. Verificați dacă protecția este suficientă pentru a
proteja lucrătorii și dacă aceasta este folosită.
5. Protecția nu ar trebui să interfereze cu munca,
altfel oamenii le vor elimina.
6. Verificați dacă sunt utilizate mai multe mijloace
pentru a împiedica activarea involuntară a comenzilor. De exemplu: butoanele de comandă nu
sunt proeminente spre exteriorul echipamentului;
ar trebui să fie suficient spațiu între butoane;
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Figura 19a. Un exemplu de instrument cu un declanşator suficient de lung, care permite o prindere fermă
de mână.
Figura 19b. Lucrul cu scule electrice poate fi periculos. Din acest motiv, ferestraiele moderne, de exemplu, au mai multe dispozitive de siguranţă. În lipsa
următoarelor dispozitive de siguranţă, ferăstraiele cu
lanţ nu ar trebui utilizate:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

Mânere separate pentru ambele mâini când sunt
purtate mănuşi
Un comutator pornit/oprit (accesibil cu mâna
dreaptă pe clapeta de acceleraţie)
O blocare a clapetei de acceleraţiei (împiedică
pornirea neaşteptată a ferăstrăului cu lanţ)
Un protector de mâner în spate (pentru protecţia
mâinii drepte)
Un sistem anti-vibraţii, format din amortizoare
de cauciuc între blocul motorului şi mânere (previne bolile cauzate de vibraţia mâinilor)
O frână de lanţ (activată manual de către dispozitivul de protecţie al mânerului din faţă sau prin
intermediul unui mecanism care nu este manevrat în caz de mişcare bruscă înapoi)
Un prinzător de lanţ (prinde lanţul ferăstrăului
dacă se rupe)
O bara de protecţie (permite ca greutatea ferăstrăului să fie aşezată în siguranţă)
O protecţie a mânerului frontal (pentru protejarea mâinii stângi de lanţ)
Un protector de lanţ (pentru evitarea rănilor în
timpul transportului ferăstrăului cu lanţ)

Sunt necesare, de asemenea, echipamente de protecţie individuală (vezi punctele de control 100–105).
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5. De asemenea, asigurați-vă că, atunci când nu sunt
folosite, instrumentele suspendate nu interferează
cu brațele și mișcările muncitorului.

Utilizați instrumente suspendate pentru operațiuni
repetate în același loc.

Mai multe sugestii

De ce?

––

Instrumentele suspendare trebuie să aibă o
mărime și o greutate corespunzătoare. Instrumentele suspendate cu o greutate considerabilă pot
fi utilizate numai atunci când este construit un
mecanism de suspendare special, stabil pentru o
operare ușoară și sigură.

––

În cazul în care instrumentele suspendate trebuie
folosite de către lucrători, acestea trebuie ajustate la diferite niveluri de atingere a mâinii.

––

În cazul uzurii sau ruperii, instrumentele suspendate trebuie să fie ușor de înlocuit și de menținut.

Instrumentele suspendate pot fi ușor de amplasat în
apropierea punctului de funcționare. Puteți economisi
timpul necesar pentru a pune instrumentul jos și a-l
ridica din nou. Timpul de apucare a instrumentului
este mai scurt, iar oboseala muncitorului este mai
mică.
Dispozitivele suspendate sunt întotdeauna ușor de
găsit. Nu trebuie să creați o „casă” pentru acestea,
cum ar fi un raft de scule sau o masă laterală. Puteți
economisi spațiu în acest fel.
Atunci când operațiunile se repetă în același loc,
instrumentele suspendate ajută la organizarea locului
de muncă, sporind astfel eficiența lucrătorului.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

Instrumentele suspendate oferă o soluție bună pentru
depozitare și o operare ușoară, mărind în același timp
eficiența și productivitatea muncitorului.

încordări musculare
distanța excesivă
încordări repetate
dureri ale membrelor superioare
rănirea mâinilor/degetelor

Cum?
1. Verificați ce instrumente sunt utilizate în mod repetat pentru aceeași operațiune de către același
lucrător. Alegeți unul sau mai multe dintre aceste
instrumente pentru a fi utilizate ca instrumente
suspendate.
2. Asigurați un cadru orizontal asupra muncitorului
din care pot atârna aceste instrumente. Utilizați
un mecanism cu arc astfel încât sculele de agățare
să poată reveni automat la locul lor inițial.
3. Dacă este necesar, asigurați un cadru special
pentru fiecare sculă suspendată, astfel încât scula
să fie plasată în partea frontală a muncitorului și
să poată fi ușor adusă mai aproape lucrătorului în
timpul utilizării.
4. Asigurați-vă că instrumentele suspendate sunt
ușor accesibile lucrătorului.

42

Uneltele de mână

Figura 20b. Instrumentele suspendate, uşor accesibile lucrătorilor, sunt potrivite pentru operaţiuni
repetate.

Figura 20a. Un instrument la îndemână şi sigur, care
are componente de operare interschimbabile pentru
fiecare scop, poate economisi timp şi efort.

Figura 20c. Furnizaţi un cadru de
susţinere special, din care se pot
agăţa instrumente prin intermediul
mecanismelor de arc.

Figura 20d. Plasaţi instrumentele în funcţie de frecvenţa utilizării.
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Utilizați clapete și cleme pentru a ține materialele sau
obiectele de lucru.

De ce?

––

Selectați o clapetă sau o clemă care permite lucrătorului să știe când piesa de prelucrat
este fixată pe poziție, fără a deteriora piesa de
prelucrat.

Un obiect de lucru securizat într-o clapetă sau clemă
este un obiect de lucru sigur.

Riscuri / Simptome
rănirea mâinilor/degetelor
încordări musculare
forța excesivă
dureri ale membrelor superioare

Cum?
1. Selectați clapetele sau clemele potrivite, luând
în considerare dimensiunile și formele pieselor de
lucru.
2. Dacă este posibil, poziționați dispozitivul de
prindere a clapetei sau a clemei pe suprafața de
lucru.
3. Dacă sarcina cere lucrătorului să acceseze piesa
din diferite direcții, selectați clemele care se pot
roti.
4. Localizați clapetele și clemele pentru a permite
lucrătorilor să lucreze într-o postură sau poziție
naturală. Înălțimea de lucru trebuie să fie puțin
sub nivelul cotului.

Mai multe sugestii
––

Asigurați-vă că clapeta sau clema nu prezintă
muchii ascuțite.

Puncte de reţinut

Operațiunile manuale se îmbunătățesc foarte mult
atunci când materialele sau articolele de lucru sunt
bine fixate. Clapetele și clemele permit muncitorilor
să utilizeze în mod constant diferite dimensiuni și forme ale pieselor de prelucrat în timpul lucrului.
Utilizarea clapetelor și a clemelor permite muncitorilor să utilizeze ambele mâini.
Clapetele și clemele reduc, de asemenea, accidentele, deoarece împiedică alunecarea materialului,
reduc necesitatea menținerii unei posturi proaste și
asigură un control mai bun asupra articolului de lucru.

•
•
•
•

––

Selectați o clapetă sau o clemă care minimizează
forța necesară pentru a fixa piesa în ea.
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Figura 21a. Utilizaţi o clapetă sau o clemă care poate menţine elementul
de lucru în mod constant la înălţimea corespunzătoare.

Figura 21b. Utilizarea clapetelor sau clemelor permite muncitorului să utilizeze ambele mâini pentru muncă productivă.
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Scutul va împiedica alunecarea înainte a mâinii,
iar operatorul poate prinde scula mai aproape de
locul de muncă, oferind un control mai bun al vârfului
sculei.

Asigurați suportul mâinii atunci când folosiți instrumente de precizie.

Puncte de reţinut

De ce?

Pentru a spori acuratețea, susțineți instrumentul de
precizie sau mâna de lucru, sau ambele.

Acuratețea operării instrumentului sau a muncii de
precizie depinde mult de stabilitatea mâinii de lucru.
Mânerul de precizie este diferit de mânerul de putere
și necesită aproximativ o cincime din puterea mânerului de putere. Acuratețea lucrării de precizie este
afectată de ușoare mișcări ale mâinii.
Suportul mâinii reduce tremurul (tremur ușor) și
mărește precizia.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

dureri ale membrelor superioare
încordări musculare
rănirea mâinilor/degetelor
tremurul mâinii

Cum?
1. Oferiți un suport în apropierea punctului de operare, astfel încât mâna (0,6% din greutatea corporală) sau mâna și antebrațul (2,8% din greutatea
corporală) să poată fi susținute în timpul lucrului.
2. Încercați diverse poziții și forme ale suportului
pentru a obține cele mai bune rezultate. Dacă
este cazul, oferiți un suport reglabil.
3. Dacă este cazul, puneți instrumentul de precizie
pe un suport cât mai mult posibil. Artiștii au folosit suporturi timp de secole.

Mai multe sugestii
––

Minimizați eforturile forțate cu mâna, deoarece
mușchii brațului care controlează mâna sunt foarte sensibili la tremur. De exemplu, chirurgii nu ar
trebui să poarte o valiza timp de 24 de ore înainte
de a efectua o operație.

––

Protejați partea frontală a unor unelte (de exemplu, un ciocan de sudură). Scutul reduce impactul
obiectelor zburătoare de la locul de muncă și
acționează ca suport pentru mână.
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 Figura 22a. O susţinere a mâinii sau
antebraţului în apropierea punctului
de operare creşte eficienţa lucrului de
precizie.

 Figura 22b. Încercaţi diferite poziţii şi
forme de sprijin pentru mână pentru a
obţine cele mai bune rezultate.
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pe umăr, în timp ce aceeași instrument ținută la
numai 35 cm distanță de umăr exercită o forță de
rotație de 70 kg/cm. Lucrătorul se simte ca și cum
ar avea o unealtă mult mai ușoară.

Minimizați greutatea instrumentelor (cu excepția instrumentelor de lovire).

––

De ce?

Folosiți instrumente cu mânerul sub punctul de
echilibru al instrumentului (centrul de greutate).
Dacă greutatea eficientă a instrumentului este
scăzută și dacă punctul de echilibru al instrumentului este greu de găsit, puteți localiza poziția
corespunzătoare a mânerului instrumentului (care
minimizează forța de acțiune a sculei) efectuând
unele încercări.

Greutatea instrumentului obosește adesea utilizatorul,
reducând astfel productivitatea.
Cu excepția instrumentelor de lovire (ciocane,
topoare), uneltele de greutate minimă sunt mai ușor
de manevrat și permit operațiuni precise.
Instrumentele mai ușoare sunt mai ușor de păstrat
și mai ușor de întreținut.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome

Instrumentele ușoare reduc oboseala, permit o precizie mai bună și sporesc productivitatea.

•
•
•
•

încordări musculare
forța excesivă
dureri lombare
dureri ale membrelor superioare

Cum?
1. Alegeți instrumentele potrivite scopului, dar cu o
greutate minimă.
2. Există diferite moduri de a minimiza greutatea
reală care trebuie ținută de mână. De exemplu,
sprijiniți instrumentul pe un suport stabil; Acest
lucru îmbunătățește și acuratețea.
3. Dacă este cazul, glisați instrumentul de-a lungul
unei suprafețe (suprafața susține instrumentul).
4. Suspendați instrumentul pe un suport de echilibru
deasupra centrului de greutate al sculei. De obicei, suportul de echilibru trage în sus cu puțin mai
multă greutate decât greutatea sculei (de exemplu, 2,1 kg pe o unealtă de 2 kg). Când instrumentul este eliberat, acesta merge în sus și în afara
spațiului de lucru (dar încă la îndemâna).

Mai multe sugestii
––

Lucrați cu instrumentul aproape, mai degrabă decât departe de corp. În acest fel forța reală necesară pentru manipularea instrumentului este mai
mică. De exemplu, un instrument de 2 kg ținut în
mână la capătul unui braț cu o lungime de 70 cm
exercită o forță de rotație (cuplu) de 140 kg/cm
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Figura 23a. (i) şi (ii) Suspendarea instrumentului deasupra centrului său de greutate poate face ca instrumentul
să funcţioneze mai uşor şi mai eficient.

Figura 23b. Mecanismele de echilibrare pot fi de asemenea utilizate pentru
a minimiza greutatea uneltelor şi a articolelor de lucru împreună.
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4. Verificați dacă dimensiunea uneltei furnizate este
potrivită pentru lucrătorul individual. Instrumentele sunt deseori concepute pentru mâinile de
sex masculin; pentru instrumentele care trebuie
utilizate de femei, este posibil să trebuiască să
procurați de la furnizori care furnizează dimensiuni mai mici.

Pentru uneltele de mână, asigurați unealta cu o
aderență de grosime, lungime, formă și dimensiune
potrivită pentru o manipulare ușoară.

De ce?

5. Verificați dacă încheietura mâinii este capabilă
să rămână în poziția neutră (strângere de mână)
în timpul utilizării instrumentului. De exemplu, o
prindere în formă de pistol poate fi o soluție bună.

Fiecare unealtă are două capete: una lucrează pe material și cealaltă pe mâna. Capătul de prindere trebuie
adaptat la mână și la operațiune. Forma sa, precum și
grosimea și lungimea sunt importante.
O bună prindere permite muncitorului să utilizeze
unealta cu un control mai ferm și o forță mai mică.
Acest lucru îmbunătățește calitatea lucrărilor produse
și reduce oboseala și accidentele.

6. Achiziționați unelte potrivite atât pentru lucrătorii
cu mâna dreaptă, cât și pentru lucrătorii stângaci.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

Asigurați-vă că mânerul poate fi folosit de oricare
dintre mâini. Acest lucru se datorează faptului că
folosirea ambelor mâini alternativ poate contribui
la reducerea traumatismelor cumulative și pentru
că aproximativ 10% din persoane sunt stângace.

––

Rețineți că mănușile măresc dimensiunea mâinii.
Prin urmare, este necesar să încercați mărimea
mânerului și distanța de mână, folosind mâinile cu
mănușă.

încordări musculare
dureri ale membrelor superioare
rănirea mâinilor/degetelor

Cum?
1. Atunci când un mâner unic al uneltei este apucat
de întreaga mână (adică cele patru degete ajung
în jurul mânerului și sunt „blocate” de degetul
mare peste primul deget), asigurați-vă că diametrul mânerului este de 30–40 mm. Pentru sculele
cu manevră a două mâini, intervalul inițial (care
există înainte de utilizarea sculei) trebuie să fie
mai mic de 100 mm, iar intervalul închis 40–50
mm, cu un diametru suficient de gros pentru a nu
provoca dureri.

Puncte de reţinut
Un instrument ar trebui să se potrivească ca îmbrăcămintea. Utilizați unelte cu o mărime de prindere
potrivită pentru dvs.

2. În cazul unei prinderi cu cârlig (de tip servietă,
cu cele patru degete care acționează în grup, dar
cu degetul mare pasiv și relaxat) sau în cazul unei
aderențe oblice (de tip club de golf, cu degetul
mare îndreptat de-a lungul axei sculei pentru a
îmbunătăți precizia), utilizați un diametru al mânerului de 30–55 mm.
3. Asigurați-vă că lungimea mânerului este de cel
puțin 100 mm; 125 mm este mai confortabil.
Folosiți un mâner de cel puțin 125 mm dacă mâna
este „blocată” (de ex. un ferăstrău) sau dacă este
utilizată o mănușă.
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Figura 24a. Uneltele alternative pot fi
utilizate pentru a
reduce solicitarea
mecanică, cum ar fi
o şurubelniţă echipată cu clichet.

Figura 24b. Mânerul sculei trebuie să aibă grosimea, lungimea şi forma corespunzătoare.

Figura 24c. Pentru operaţiunile ferme şi sigure
ale uneltelor, permiteţi
celor patru degete să apuce
întreg mânerul, permiţând
degetul mare să vină peste
primul dintre ele.

Figura 24d. Mânerul în imaginea (ii) reduce solicitarea
mecanică prin distribuirea forţei pe o suprafaţă mai mare a
mâinii decât în imaginea (i).

Figura 24e. O unealtă trebuie utilizată (ca mai sus) pe
o suprafaţă orizontală la înălţimea cotului sau (ca mai
jos) pe o suprafaţă verticală deasupra înălţimii articulaţiei. Suspendarea instrumentului vă poate ajuta să
obţineţi o aderenţă mai bună.
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Mai multe sugestii
––

Suprafața uneltelor tinde să devină alunecoasă
după o perioadă de lucru din cauza transpirației,
a uleiului etc., pe mâini. Mânerele trebuie acoperite cu un material de aderență bună. Protecțiile
împotriva alunecării sunt deosebit de importante
atunci când se exercită o forță puternică atunci
când se utilizează scula.

––

Dacă există un dispozitiv de protecție pentru a
preveni alunecarea, puteți menține instrumentul
mai departe și puteți îmbunătăți precizia.

––

Unelte cu două mânere (cum ar fi foarfecile sau
cleștii) cu un arc (adică unealta este „în mod normal deschisă”) sunt deseori utile.

––

Uneori instrumentul trebuie să se rotească în
mână; În acest caz este utilă o secțiune transversală circulară.

Asigurați unelte de mână cu mânere care au fricțiune
adecvată sau cu protecție sau dopuri pentru a evita
alunecările și înțepăturile.

De ce?
Alunecări ale mâinii sau ciupirea în timpul utilizării
uneltelor provoacă vătămări. Alunecările și ciupiturile
pot fi prevenite prin îmbunătățirea uneltelor.
Pierderea controlului sculei poate provoca daune
și răni. Frica de alunecări și ciupituri reduce calitatea
muncii.

Riscuri / Simptome
•
•
•

rănirea mâinilor/degetelor
vibrații în mâini/brațe
dureri ale membrelor superioare

Puncte de reţinut

Cum?

Protecțiile pe mâner pentru a preveni alunecările și
ciupiturile pot reduce accidentele și pot îmbunătăți
calitatea muncii. Achiziționați sau alegeți unelte de
mână cu astfel de dispozitive.

1. Reduceți rotația sculei în mână utilizând mânere
care au o secțiune transversală ne-circulară și
folosiți un material de suprafață cu un bun coeficient de aderență (de exemplu, vinil, cauciuc,
plastic moale).
2. Utilizați o sculă în formă de pană (cu o schimbare în secțiunea transversală) pentru a reduce
mișcarea înainte a mâinii și pentru a permite
exercitarea unei forțe mai mari.
3. Folosiți protecție sau un scut în partea din față
(de ex. pentru cuțite și ciocanul de lipit) pentru a
acționa ca un scut împotriva alunecărilor, precum
și pentru a reduce mișcarea mâinilor și pentru a
permite o forță mai mare.
4. Utilizați mânere protejate (scuturi în partea din
spate a mânerului sculei) pentru a preveni pierderea sculei și pentru a face mișcarea sculei spre
corp mai ușoară.
5. Alegeți unelte cu forme de prindere care nu produc ciupiri.
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Figura 25. (i), (ii) şi (iii) Mânerele care împiedică deplasarea
înainte a mâinii permit o operare sigură şi eficientă a sculei.
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Puncte de reţinut
Acoperiți mânerele din metal cu plastic, cauciuc sau
lemn pentru a evita șocurile electrice și pentru a
crește confortul mâinii. Achiziționați sau alegeți unelte cu astfel de mânere.

Furnizați unelte cu izolație adecvată pentru a evita
arsurile și electrocutările.

De ce?
Atunci când folosesc unelte manuale, lucrătorii tind să
se concentreze din greu asupra punctului de operare și să uite pericolul de arsuri și șocuri. Arsurile
și șocurile în timpul utilizării instrumentelor pot fi
prevenite.
Materialele cu conductivitate termică scăzută au
o conductivitate electrică scăzută. Astfel, protecția
împotriva arsurilor (și înghețului) protejează, de asemenea, lucrătorul de șocuri electrice.

Riscuri / Simptome
•
•
•

arsuri
șoc electric
rănirea mâinilor/degetelor

Cum?
1. Folosiți materiale de suprafață cu conductivitate termică scăzută, cum ar fi cauciuc, lemn sau
plastic. Metalul are o conductivitate termică și
electrică ridicată și poate fi periculoasă.
2. Pentru mânerele metalice, chiar și un strat subțire
de plastic (de exemplu, un manșon) poate reduce foarte mult conductivitatea termică și crește
confortul mâinii.
3. În cazul uneltelor de mană acționate electric,
utilizați prize cu împământare și unelte dublu
izolate (în cazul în care mânerul este izolat de
electricitate).

Mai multe sugestii
––

Când pericolul arsurilor sau al șocurilor electrice
în timpul utilizării instrumentului este prezent,
utilizați mănuși care protejează corespunzător
mâna.

––

Utilizarea instrumentelor alimentate de la baterii reprezintă o modalitate bună de a preveni
șocurile electrice. Astfel de instrumente oferă și
mobilitate.
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Figura 26. (i) şi (ii) Pentru mânerele metalice, asiguraţi o izolare
adecvată care poate preveni arsurile şi şocurile electrice.
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5. Utilizați oprirea automată (de ex. oprirea utilajului sau a sculei zgomotoase când nu este în
funcțiune). Aceasta asigură o expunere minimă la
vibrații și zgomot și economisește energie.

Minimizați vibrațiile și zgomotele uneltelor de mână.

6. Asigurați protecția auditivă a lucrătorilor dacă
nu există altă modalitate de a reduce nivelul de
zgomot la un nivel sigur.

De ce?
Vibrația din instrument transmisă mâinilor nu numai
că deranjează operarea uneltei, ci și afectează nervii,
tendoanele și vasele de sânge.
Un operator al uneltelor mână este mereu lângă
sursa de zgomot. Zgomotul afectează auzul și împiedică comunicarea cu ceilalți lucrători.
Expunerea la vibrații și zgomote periculoase este
semnificativă în cazul operatoriilor uneltelor de mână,
deoarece sunt expuși pe toată perioada cât lucrează.

7.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•

Consultați un specialist în domeniul zgomotului despre modul de reducere a zgomotului și a
vibrațiilor (specialiștii în zgomot sunt, de asemenea, familiarizați cu vibrațiile).

vibrații în mâini/brațe
încordări musculare
pierderea auzului

––

Uneltele de mână electrice sunt adesea mai
silențioase decât uneltele de mână pneumatice.

––

Întreținerea contribuie foarte mult la menținerea
la minimum a vibrațiilor și a nivelului de zgomot. Strângeți șuruburile. Ascuțiți instrumentele.
Lubrifiați rulmenții. Ungeți și adăugați ulei pieselor. Reechilibrați echipamentul rotativ. Înlocuiți
supapele de aer comprimat cu scurgeri.

––

Orientați stațiile de lucru astfel încât zgomotul
de la stația de lucru vecină să ajungă la urechile
celorlalți din partea de spate (cel mai bine) sau
din față mai degrabă decât din lateral. Acest lucru
poate reduce efectul de zgomot cu 5 dB.

––

Asigurați un bun echipament de protecție individuală împotriva vibrațiilor și zgomotului. Aceasta
poate include protecția împotriva zgomotului pentru urechi, precum și mănușile anti-vibrații special
concepute.

––

Alternați expunerea la zgomot și vibrații cu alte
pericole cum ar fi praful, fumul și aerul rece din
sculă.

Cum?
1. Separați operațiunea uneltelor de mâna zgomotoase de alte părți ale locului de muncă, de exemplu prin intermediul pereților despărțitori sau prin
amplasarea zonei zgomotoase într-o altă încăpere, astfel încât orice zgomot să afecteze numai
operatorul sculei. Legea pătratului invers spune
că fiecare dublare a distanței reduce zgomotul cu
6 dB.
2. În funcție de reglementările naționale, limitele de
expunere la zgomot pot varia de la 85 la 90 dB(A)
în medie pe o zi lucrătoare. Luați în considerare
necesitatea de a reduce nivelul zgomotului la cel
mai mic nivel posibil.
3. Cumpărați unelte de mână cu vibrații scăzute și
un nivel scăzut de zgomot. Acest lucru necesită ca
specificațiile privind vibrațiile și zgomotul să facă
parte din comenzile de achiziție și procurarea
instrumentelor cu o carcasă bună, amortizoare de
vibrații și amortizoare de zgomot.

Puncte de reţinut
Menționați specificațiile de zgomot și vibrații atunci
când efectuați comanda de achiziție a sculelor electrice. De asemenea, asigurați oprirea automată a acestora pentru a minimiza expunerea.

4. Pentru unelte pneumatice (alimentate cu aer),
utilizați regulatoare de presiune astfel încât
unealta să funcționeze la presiunea proiectată în
loc de presiunea completă.
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Figura 27. Asiguraţi o bună protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor,
cum ar fi protecţia urechilor, care protejează împotriva efectelor zgomotului şi a dispozitivelor de protecţie a mâinilor, care pot diminua impactul vibraţiilor.
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5. Cu cât este folosit mai frecvent un instrument, cu
atât mai aproape de „casa” acestuia ar trebui să
fie locul de muncă unde este folosit.

Asigurați o „casă” pentru fiecare instrument.

Mai multe sugestii

De ce?
Dacă fiecare instrument are o „casă”, adică un loc
special și permanent alocat, lucrătorii pot găsi rapid
instrumentul și sunt încurajați să folosească instrumentul potrivit în orice moment.
Dacă uneltele nu au „case”, unii lucrători pierd
timpul în căutarea instrumentelor pierdute. Furnizarea
unei „case” pentru fiecare instrument este o modalitate eficientă de a preveni această pierdere de timp.
Uneltele stocate în locurile lor speciale pot fi
văzute dintr-o privire. Inventarierea lor este prin
urmare ușoară. Acesta este un mare ajutor pentru o
mentenanță bună.

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

O serie de unelte mici sau părți ale instrumentelor
de același tip (cum ar fi benzi, burghiu, freze etc.)
pot fi stocate în recipiente speciale, tăvi sau spații
etichete sau cu o indicație clară pentru fiecare
articol. Elementele necesare pot fi apoi scoase
dintr-o privire și puse ușor înapoi.

––

Când muncitorul sau un grup de muncitori schimba frecvent locul de muncă, utilizați cutiile de
instrumente portabile, cărucioarele pentru scule
sau rafturile mobile de depozitare a sculelor.

––

Uneltele suspendate nu aglomerează masa de
lucru și pot fi ușor de apucat. Acestea se întorc
întotdeauna automat la „casa” lor suspendată.

Puncte de reţinut

deteriorarea sculei
alunecări, împiedicări sau poticneli
rănirea mâinii/brațului

Fără o „casă” definită pentru unelte, este dificil să
se facă ordine între diferite instrumente. Oferind o
„casă” pentru fiecare instrument, putem evita timpul pentru căutarea instrumentelor. Acesta este un
bun punct de plecare pentru utilizarea și întreținerea
corespunzătoare a acestora.

Cum?
1. Există diverse modalități de a oferi o „casă”
pentru fiecare instrument. Acesta poate fi un raft
special, un sertar, un loc special pe un suport, un
container ușor de văzut, un cărucior de unelte, un
cârlig pe perete, suspendarea de la o structură de
de-asupra sau o placă de scule. Cele mai potrivite
mijloace ar trebui alese ținând cont de mărimea,
forma și greutatea sculei.
2. Nu uitați să găsiți o „casă” și pentru unelte mai
mari. Evitați practica de a pune unelte mari pe
podea.
3. Când se folosesc diverse scule mici, asigurați
o placă de stocare a uneltelor sau containere
speciale în care fiecare sculă are propria „casă”.
O placă de scule special concepută pentru acest
scop este utilă.
4. În cazul unei mese pentru scule, conturul fiecărui instrument ar putea fi desenat pentru a arăta
unde este locul. Alternativ, etichetele ar putea
indica locul în care trebuie să se afle fiecare
instrument.
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Figura 28b. O staţie de lucru mobilă pentru un lucrător cu metalul

Figura 28a. Schiţa conturului fiecărui instrument
trebuie să fie desenată pe masa de instrumente pentru a arăta unde se află. Aceasta ajută la menţinerea
ordinii şi arată imediat dacă lipseşte ceva.

Figura 28c. Oferiţi „case” în apropierea muncitorului pentru instrumentele utilizate
în mod repetat. „Casele” pentru unelte folosite mai rar pot fi plasate în jurul staţiei de
lucru.
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mic în comparație cu timpul necesar pentru a găsi
cauza de ce instrumentul nu funcționează, pentru
a găsi problema și (în special) pentru a obține
piesele pentru reparații.

Controlați și întrețineți periodic uneltele de mână.

––

De ce?
Uneltele care nu funcționează corespunzător sporesc
timpul de întrerupere al operatorului și, prin urmare,
scad productivitatea.
Instrumentele slab întreținute pot provoca accidente. Rezultatul poate fi vătămări grave.
Întreținerea regulată a instrumentelor ar trebui să
facă parte din buna mentenanță. Cooperarea tuturor
lucrătorilor în acest sens are efecte pozitive asupra
producției și a relațiilor personale.

Puncte de reţinut
Instrumentele slab întreținute necesită un efort
suplimentar și reduc precizia. Prin urmare, luați în
considerare „întreținerea preventivă”, adică repararea
lucrurilor înainte de a se defecta. Acest lucru este
foarte important pentru mentenanța instrumentelor.

Riscuri / Simptome
•
•
•

răniri grave sau accidente
încordări musculare
vibrații în mâini/brațe

Cum?
1. Începeți prin achiziționarea de scule de mână
fiabile. Insistați întotdeauna să utilizați unelte manuale fiabile. Instruiți toți lucrătorii să înlocuiască
repede un instrument de mână care s-a defectat.
2. Stabiliți o rutină pentru inspecția regulată a sculelor manuale. Unele instrumente pot fi inspectate
chiar de către lucrători, în timp ce altele trebuie
inspectate de personal calificat.
3. Asigurați o unealtă de rezervă sau piese de schimb
la fața locului.
4. Dacă este posibil, furnizați module de înlocuire
care pot fi utilizate pentru înlocuirea pieselor
rupte ale sculelor. Astfel de module de înlocuire
sunt ușor de manevrat și permit reparații rapide
de către lucrători necalificați. Tot ce este necesar
în cazul unei probleme a sculei este să scoateți
modulul spart și să instalați unul nou. Reparația
poate fi efectuată ulterior de către furnizor sau de
către lucrători calificați.

Mai multe sugestii
––

Creșterea perioadei de inactivitate (timpul necesar localizării defecțiunii, obținerii pieselor și
efectuarea reparațiilor) înseamnă scăderea timpului de lucru pentru instrument. Reduceți acest
timp de nefuncționare prin aranjarea părților/
modulelor de înlocuire în avans.

Timpul de întreținere (timpul necesar pentru inspectarea și repararea unei unelte) este de obicei
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 Figura 29a. Întreţinerea instrumentelor este foarte importantă, iar reparaţiile ar trebui să fie efectuate de către
profesionişti cu experienţă adecvată.

 Figura 29b. Furnizaţi locuri adecvate pentru
întreţinerea şi repararea regulată a uneltelor.
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Mai multe sugestii

Instruiți lucrătorii înainte de a le permite utilizarea
instrumentelor electrice.

––

Consultați instrucțiunile sau manualele care vin
împreună cu sculele electrice pentru mai multe
informații despre funcționarea corespunzătoare.

––

Întrebați-i pe cei care folosesc unelte electrice
care unelte sunt cele mai dificil de manevrat.
Aceste probleme pot să dispară prin instruiri.

––

Instruirea în utilizarea instrumentelor este o parte
importantă a formării profesionale a angajaților.
Este mai ușor să instruiești muncitorii înainte
de a-și dezvolta obiceiurile decât să-i faci să-și
schimbe obiceiurile proaste.

De ce?
Instrumentele electrice pot crește producția deoarece
sunt mai rapide și mai puternice decât oamenii. Cu
toate acestea, aceste avantaje pot fi pierdute dacă
sunt utilizate incorect.
Instrumentele electrice sunt mai puternice decât
uneltele nealimentate și, prin urmare, leziunile și
pagubele cauzate de utilizarea incorectă a acestora
vor fi mai grave.
Instrumentele electrice sunt folosite întotdeauna
pentru activități specializate care necesită abilități.
Instruiți și recalificați lucrătorii pentru aptitudini mai
bune și sigure.

Puncte de reţinut
Pentru a vă asigura că lucrătorii își folosesc instrumentele în mod corect și în siguranță, trebuie să fie
bine pregătiți în avans.

Riscuri / Simptome
•
•
•

răniri grave sau incidente
încordări musculare
vibrații în mâini/brațe

Cum?
1. Când cumpărați instrumentele electrice, asigurațivă că acestea vin cu instrucțiuni bune despre
utilizarea corectă a acestora.
2. Identificați erorile, pierderile, leziunile și ciclurile
lente cauzate de utilizarea necorespunzătoare a
instrumentelor electrice. Intervievarea lucrătorilor oferă informații utile.
3. Asigurați-vă timp pentru instruirea și recalificarea
celor care folosesc instrumentele electrice despre
funcționarea corectă a acestora.
4. Siguranța ar trebui să fie întotdeauna o parte
importantă a unei astfel de instruiri.
5. Identificați lucrătorii care sunt calificați în utilizarea instrumentelor electrice și antrenați-i pe
aceștia în instruirea celorlalți pentru a obține
aceeași productivitate și siguranță.
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Figura 30a. Noii angajaţi trebuie să primească informaţii detaliate de la supervizori şi colegi. Trebuie să se furnizeze informaţii şi atunci când se introduc utilaje noi, astfel încât lucrările să poată fi efectuate cât mai sigur.

Figura 30c. Atelierele de lucru trebuie să aibă propriile reguli de siguranţă afişate pe peretele atelierului.
Învăţaţi aceste reguli.

Figura 30b. Antrenaţi lucrători calificaţi în instruirea
celorlalţi pentru a obţine aceeaşi productivitate şi
siguranţă
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împingere sau a unui suport pentru a permite o
postură stabilă în timpul funcționării sculei.

Puncte de reţinut

Asigurați suficient spațiu pentru o postură stabilă și
suport stabil în timpul funcționării sculei electrice.

Asigurați ca locul de muncă să permită o postură
stabilă cu suport adecvat al picioarelor în timp ce sunt
utilizate unelte acționate electric.

De ce?
O postură stabilă trebuie utilizată în timpul operării
unei scule electrice. Picioarele stabile sunt întotdeauna necesare. Productivitatea și eficiența funcționării
sculelor electrice sunt astfel sporite semnificativ.
Pierderea controlului în timpul funcționării sculelor electrice este foarte periculoasă. Picioarele instabile duc la oboseală. Trebuie să existe suficient spațiu
pentru operațiune și pentru o postură bună.

Riscuri / Simptome
•
•
•

încordări musculare
dureri ale membrelor superioare
rănirea piciorului

Cum?
1. Asigurați-vă că podeaua pentru funcționarea
sculei electrice este netedă, uniformă și nealunecoasă. Furnizați o platformă adecvată, dacă este
necesar.
2. Îndepărtați eventualele obstacole din calea
operațiunii sculei.
3. Asigurați o distanță suficientă pentru genunchi,
precum și spațiul liber pentru a permite o postură
stabilă aproape de punctul de funcționare.
4. Asigurați oprirea de urgență sau oprirea automată
în cazul în care lucrătorul alunecă.

Mai multe sugestii
––

Reglați înălțimea de lucru pentru fiecare lucrător
astfel încât utilajul să fie operat puțin sub nivelul
cotului și în fața corpului, în timp ce picioarele
sunt asigurate corespunzător.

––

Verificați dacă încălțămintea muncitorului este
potrivită pentru funcționare și siguranță.

––

Dacă este cazul, luați în considerare furnizarea
unui mecanism de echilibrare, suspendare sau
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 Figura 31. (i) şi (ii)
O postură stabilă cu
suport pentru picioare corespunzător şi o
înălţime adecvată de
lucru în jurul cotului este întotdeauna
necesară pentru
utilizarea sigură şi
productivă a sculelor
electrice.
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5. Amplasați comenzile deosebit de importante, cum
ar fi întrerupătoarele de pornire/oprire sau cele
de urgență, departe de alte comenzi. Acest lucru
ajută la evitarea activării accidentale în timpul
operațiilor normale. În mod normal, comutatoarele ar trebui să fie ușor accesibile.

Proiectați butoanele de comenzi pentru a preveni
acționarea neintenționată.

De ce?

6. Dacă există butoane sau afișe care sunt în mod
clar inutile și nu sunt utilizate, scoateți-le din
panoul afișajului.

Acționarea neintenționată a comenzilor poate provoca răniri grave sau daune și poate duce la scăderea
productivității.
Acționarea neintenționată se poate întâmpla în
special atunci când multe butoane de comenzi sunt
situate în mare apropiere și butonul incorect este
activat.
În cazul în care aranjarea și structura butoanelor de control iau în considerare acționarea
neintenționată, lucrătorii se simt mai siguri și se pot
concentra corespunzător asupra sarcinilor.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•

activarea comenzilor greșite
răniri grave sau accidente

Cum?
1. Proiectați aranjarea butoanelor comenzilor pentru a le separa pe cele care ar putea fi activate
neintenționat.

––

Asigurați-vă că capacele nu ascund comanda sau
confuză muncitorul. Dacă protectorul de control face dificilă vizualizarea butonului, luați în
considerare utilizarea unui dispozitiv clar sau
transparent.

––

Când achiziționați echipamente noi, căutați
modele de utilaje care minimizează activarea
neintenționată. Amplasările utile includ: comutatoare montate; comutatoare încastrate; comutatoare care necesită două acțiuni diferite (de
exemplu, trageți spre operator și apoi trageți
spre podea); sau două comenzi care trebuie să fie
activate simultan.

Puncte de reţinut
Activarea sau dezactivarea inutilă a unui utilaj este
periculoasă pentru oameni și pentru echipamente
și încetinește producția. Există diferite moduri de a
preveni această activare neintenționată.

2. Acoperiți sau puneți „capac” butoanelor care pot
fi activate sau dezactivate neintenționat.
3. Proiectați un panou de control care să țină cont
de posibilitatea de activare neintenționată.
De exemplu, dacă este posibil ca utilizatorii să
activeze accidental un buton prin înclinarea și
apăsarea acestuia, atunci selectați un control care
necesită tragerea acestuia pentru al activa. Aveți
întotdeauna în vedere că totuși comenzile trebuie
să fie deplasate în direcția așteptată.
4. Înlocuiți comenzile existente care pot fi activate neintenționat cu comenzi care au mai multă
rezistență și sunt mai greu de activat. Cu toate
acestea, comutatoarele nu ar trebui să fie foarte
greu de utilizat astfel ca operatorii să nu poată
activa controlul atunci când au nevoie să facă
acest lucru.
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Figura 32a. Aranjarea cadrelor şi comutatoarelor pentru a minimiza greşelile.

Figura 32b. (i) şi (ii) Protejarea butoanelor de control importante de activarea accidentală, de exemplu prin asigurarea unui „capac” în jurul fiecărui buton sau prin adăugarea unui acoperiri transparente.
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Mai multe sugestii
––

Sunt utilizate multe tipuri de comenzi de urgență.
Pe lângă butoanele pentru palmă și cablurile de
urgență, poate fi utilizat un comutator uman.
Atâta timp cât comutatorul este apăsat activ,
utilajele continuă să meargă. Dacă presiunea este
eliberată, utilajul se oprește.

––

Permiteți utilajului să se oprească automat în
cazul în care un lucrător intră neintenționat într-o
zonă de pericol. De exemplu, unele utilaje rotative au cabluri de declanșare de urgență situate
deasupra picioarelor operatorului; Dacă operatorul este tras în utilaj, picioarele vor prinde cablul
de declanșare și mașina se va opri.

––

Gândiți-vă la modalități inovatoare de automatizare a acțiunilor de urgență. De exemplu, un
lucrător ar putea să pășească pe un „covor de
presiune”.

Faceți butoanele de comenzi de urgență vizibile și
ușor accesibile din poziția naturală a operatorului.

De ce?
Situațiile de urgență sunt stresante, iar operatorii pot
face greșeli. Butoanele de urgență trebuie, prin urmare, să fie bine concepute astfel încât să fie posibile
acțiuni rapide fără greșeli.
În caz de urgență, este posibil ca operatorul
responsabil să fie absent sau rănit. Colaboratorii care
sunt antrenați în avans cu privire la operațiunile de
urgență ar putea fi nevoiți să acționeze rapid. Este
esențial ca comutatoarele de urgență să fie ușor de
găsit.
Chiar și colegii neinstruiți trebuie să poată găsi
butoanele de urgență.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

Puncte de reţinut

activarea comenzii greșite
efectuarea operațiunilor greșite
urgență necontrolată
răniri grave sau accidente

Situațiile de urgență sunt foarte stresante. Chiar și
lucrătorii instruiți pot face greșeli. Comutatoarele de
urgență trebuie proiectate astfel încât să nu existe
șanse de greșeli în activarea comenzilor.

Cum?
1. Faceți butoanele de comenzi sau cabluri de
urgență ușor de găsit. Puneți-le într-un loc care
este natural pentru lucrător să le ajungă (de
exemplu, prin răsucirea corpului).
2. Faceți comenzile de urgență mari și ușor de
activat. De exemplu, utilizați un buton mare, mai
degrabă decât un mic buton.
3. Butoanele de urgență trebuie să fie etichetate și
colorate în roșu sau culoarea identificată de cultură locală pentru situații de urgență.
4. Verificați dacă aceste comutatoare respectă standardele de reglementare.
5. Poziționați butoanele de urgență departe de
celelalte comutatoare utilizate frecvent, reducând
astfel riscul de activare accidentală.
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Figura 33b. Păstraţi comutatoarele de urgenţă uşor
vizibile.

Figura 33a. Utilizaţi diferite grupuri de comenzi pentru a le face mai uşor de distins, plasând comutatorul
de oprire de urgenţă separat într-o manieră vizibilă.
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Mai multe sugestii
––

Faceți butoanele de control de urgență (cum ar fi
un întrerupător de urgență) să arate foarte diferit
și ușor vizibile prin culoare, dimensiune și formă.

––

Utilizați nu mai mult de trei dimensiuni diferite
ale butoanelor de control, deoarece oamenii nu
pot distinge mai mult de trei dimensiuni.

Dacă comutatoarele arată asemănător, oamenii vor
face greșeli. Activarea unui buton greșit poate duce la
un accident.
Comenzile care sunt ușor de găsit vor economisi
timp și vor reduce erorile operatorului.
Butoanele sunt uneori ușor de distins doar pentru
că au locații diferite. Dar de multe ori acest lucru
nu este suficient. Prin adăugarea unei alte caracteristici, cum ar fi culoarea, dimensiunea, forma sau
etichetă, comenzile sunt mult mai ușor de diferențiat
una de cealaltă. Aceasta se numește „codificarea”
comenzilor.

––

Forma unui buton de control poate fi făcută să
arate ca o funcție controlată (de exemplu, un
buton pentru un ventilator poate arăta ca un
ventilator).

––

Codificarea după culoare nu funcționează în medii
întunecate.

––

Etichetele pot fi plasate deasupra, dedesubt sau
în partea laterală a comenzilor, atâta timp cât
sunt vizibile.

Riscuri / Simptome

Puncte de reţinut

•
•
•

Codificarea comenzilor (după culoare, dimensiune,
formă, etichetă și locație) poate preveni erorile operatorului și poate reduce timpul de funcționare.

Faceți diferitele butoanele de comenzi ușor de deosebit între ele.

De ce?

activarea comenzii greșite
efectuarea operațiunilor greșite
răniri grave sau accidente

Cum?
1. Utilizați diferite culori, dimensiuni sau forme pentru comutatoare și alte comenzi:
–– folosiți culori diferite pentru comenzi diferite;
–– folosiți butoane de diferite mărimi;
–– folosiți butoane de comandă de diferite
forme.
2. Etichetați comenzile. Atașați etichete clare vizibile, simplu formulate. Utilizați etichete scrise în
limba locală.
3. Standardizați amplasarea comenzilor comune pe
mașini similare. De exemplu, poziționați comenzile într-o secvență ușor de identificat (de la ventilatorul 1 la ventilatorul 2 până la ventilatorul 3
etc.) sau într-un loc unde este ușor să identificați
ce comandă corespunde afișării (plasarea butonului de control al căldurii direct sub afișajul
de temperatură etc.). În acest fel, panourile
de comandă pentru utilaje similare ar trebui să
arate deopotrivă. Acest lucru va reduce erorile în
funcționare.
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Figura 34a. Încercaţi diverse idei pentru a face diferitele butoane uşor de diferenţiat unul de celălalt. Gruparea, păstrarea unei relaţii bune de control-afişare, spaţierea, diferite forme şi culori diferite sunt idei utile.
Efectuarea uşoară a distingerii între comutatoarele de urgenţă este deosebit de importantă.

Figura 34b. Exemple de a face mai multe butoane mai
uşor de diferenţiat unul de celălalt prin schimbarea
formei şi culorilor.
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4. Când sunt introduse noi stații de lucru sau utilaje
noi, achiziționați cele care se potrivesc dimensiunilor operatorilor sau celor în care stațiile de
lucru sau înălțimile de comandă sunt reglabile. Cel
mai multe operațiuni de lucru sunt cel mai bine
realizate în jurul cotului. Această regulă a „cotului” poate fi aplicată pentru a determina înălțimea
corectă a mâinii în timpul operațiunilor.

Asigurați-vă că lucrătorul poate vedea și ajunge la
toate comenzile confortabil.

De ce?
Toate elementele care sunt atinse de mâini trebuie
să fie organizate. În multe cazuri, lucrătorii înșiși își
organizează aceste elemente la postul de lucru, dar
de multe ori nu.
Dacă butoanele nu sunt ușor de văzut sau de
atins, operatorii tind să le folosească, bazându-se pe
obiceiuri și presupuneri. Acest lucru poate provoca
greșeli.
Timpul și efortul sunt salvate prin plasarea comenzilor în limite de apropiere. Butoanele plasate
prea sus cauzează dureri de umăr, iar comutatoarele
plasate prea jos cauzează dureri de spate. Este important să le localizați într-un loc ușor accesibil de la o
postură normală de lucru.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

––

Este utilă identificarea zonei principale de mișcare
a mâinilor. Acesta este situată între 15 și 40 cm
față de partea din față a corpului și la 40 cm de
partea laterală a corpului la înălțimea cotului.
Zona secundară de deplasare a mâinii este dincolo
de zona primară, dar la o distanță de 60 cm de
partea laterală a corpului la înălțimea cotului.
Poziționați comenzile primare și alte elemente
primare (unelte de mână, piese) în zona primară și
comenzile secundare și alte elemente secundare
în zona secundară.

––

Vedeți dacă comenzile sunt poziționate într-o
bună combinație cu alte elemente, cum ar fi
unelte, piese care trebuie apucate, semifabricate
care trebuie plasate pe stația de lucru, containere etc. Încercați să organizați aspectul tuturor
acestor elemente pe baza opiniei lucrătorilor
experimentați.

––

Suprafața mesei de lucru poate fi uneori împărțită
în zone unde operațiile se fac secvențial. Acest
lucru ajută la organizarea sarcinii și facilitează
învățarea și productivitatea.

distanță excesivă
încordare musculară
activarea butonului greșit
durere a membrelor superioare

Cum?
1. Așezați comenzile cel mai frecvent utilizate sau
comenzile folosite în cea mai mare parte a timpului în fața operatorului, astfel încât operațiunile
de control să se facă la înălțimea cotului, fără a
îndoi sau răsuci corpul.

Puncte de reţinut

2. Butoanele de importanță secundară pot fi plasate
lângă butoanele cele mai importante. În orice caz,
acestea trebuie să fie ușor accesibile de la poziția
normală de lucru. Evitați locurile în care răsucirea corpului devine necesară pentru utilizarea
comenzilor.

O stație de lucru bine organizată va economisi timp și
este productivă. Localizarea butoanelor în funcție de
importanța lor primară și secundară ajută la organizarea stațiilor de lucru.

3. Dacă amplasarea butoanelor de control este prea
înaltă, utilizați o platformă pentru a ridica podeaua pe care staționează muncitorul sau sta la
locul de muncă. Dacă poziționarea butoanelor de
control este prea joasă, încercați să le ridicați
prin mutarea lor sau punând o platformă sub utilaj
sau masa de lucru.
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Figura 35a. Asiguraţi-vă că lucrătorii pot ajunge la toate comenzile confortabil dintr-o poziţie în picioare sau
aşezată.

 Figura 35b. Toate comutatoarele trebuie să fie
uşor accesibile lucrătorului şi uşor de văzut.
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poziționați comenzile A, B și C în aceeași ordine
ca și utilajele corespondente A, B și C).
5. Codificați comenzile în funcție de culoare, dimensiune, formă sau etichetă pentru a face mai ușor
distincția între ele.

Aranjați butoanele de comenzi în ordinea de operare.

De ce?

Mai multe sugestii

Unele utilaje au comutatoare multiple care sunt dificil
de învățat de operat. De exemplu, echipamentul
hidraulic utilizat în industria minieră sau de producție
poate avea 10–12 comutatoare. Secvența operațiilor
de control poate fi ușor de învățat dacă comenzile
sunt poziționate pentru a urmări sarcina.
Atunci când comutatoarele multiple corespund
mai multor utilaje sau componente ale utilajelor,
comenzile sunt adesea confundate. Acest lucru poate
fi evitat prin amplasarea comenzilor în aceeași ordine
în care sunt operate.
Prin plasarea comenzilor într-o secvență logică,
este mai ușor să se standardizeze locațiile lor între
utilaje similare. Acest lucru facilitează foarte mult
învățarea.

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

Lucrătorii modifică uneori comenzile sau butoanele de comandă pentru a le ușura funcționarea. Fiți
atenți la astfel de modificări, deoarece acestea
indică faptul că este nevoie de o schimbare.

––

Efectuați o listă a diferitelor sub-sarcini și
secvența operațiilor de control. Cereți muncitorului să vă ajute și să verificați aceste informații.
Apoi, luați în considerare dacă schimbările în
locație vor fi utile.

––

Întrebați lucrătorii dacă comutatoarele corespunzătoare diferitelor operațiuni sunt ușor de
găsit fără greșeli. Dacă nu, încercați să schimbați
locațiile acestora sau să introduceți codificări.

Puncte de reţinut

activarea comenzii greșite
efectuarea operațiunilor greșite
răniri grave sau accidente

Lucrătorii vor face mai puține erori dacă butoanele de control sunt localizate într-o secvență ușor de
înțeles. Acest lucru îmbunătățește atât siguranța, cât
și productivitatea.

Cum?
1. Identificați grupuri de sarcini în funcționarea
utilajului, cum ar fi „Pornire/Oprire”, „Setare”,
„Operare” sau „utilaj în mișcare”. Vedeți dacă
comenzile pentru fiecare grup de sarcini sunt ușor
de diferențiat de cele alte sarcini.
2. Repoziționați comenzile prin schimbarea conexiunilor electrice (sau chiar schimbarea furtunurilor
hidraulice, dacă este posibil) astfel încât butoanele de control asociate cu fiecare grup de sarcini să
fie grupate împreună.
3. Poziționați comenzile în funcție de secvența de
operare din cadrul fiecărui grup de sarcini (de
exemplu, comenzile de poziție A, B și C în această
secvență atunci când operațiile corespunzătoare
A, B și C se fac în aceeași ordine).
4. De asemenea, poziționați comenzile conform diferitelor utilaje sau părți ale utilajelor (de exemplu,

76
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Figura 36. Grupaţi împreună comutatoarele asociate cu o anumită sub-sarcină. Acest lucru face mult mai uşoară localizarea acestora.
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Utilizați așteptările naturale pentru mișcările de butoanelor de comandă.

De ce?
Majoritatea oamenilor au așteptări cu privire la modul
în care un comutator ar trebui mișcat.
Într-o mașină, există o așteptare clară de a mișca
volanul în aceeași direcție ca și drumul. O mașină
proiectată diferit ar fi un dezastru. Aceleași principii
se aplică și comenzilor mașinii.
Rețineți că așteptările pot fi diferite în diferite
țări. De exemplu, în multe țări (de exemplu, în India)
un comutator de lumină este mișcat în jos pentru a
aprinde lumina, în timp ce în alte țări (de exemplu în
Statele Unite) comutatorul de lumină este mișcat în
sus.

Extindeți ceva

Împingeți înainte sau în
jos

Măriți ceva

În sus sau spre dreapta
sau în direcția acelor
ceasornicului

Scădeți ceva

În jos sau spre stânga
sau împotriva acelor
ceasornicului

Deschideți o supapă

Împotriva acelor
ceasornicului

Închideți o supapă

În direcția acelor
ceasornicului

2. Asigurați-vă că mișcările de comandă ale diferitelor utilaje sau întrerupătoare de alimentare
utilizează aceleași principii.

Mai multe sugestii
––

Unele așteptări de control sunt mai „naturale” decât altele. De exemplu, pentru a ridica o macara
suspendată, un control vertical s-ar mișca în sus și
în jos, dar un control orizontal s-ar mișca înainte și înapoi. Pentru controlul orizontal există o
corespondență unu-la-unu între mișcarea comenzii
și macara. Aceasta este o așteptare puternică.

––

Pentru un control orizontal care trage înainte și
înapoi, așteptările ar fi mai mixte, deoarece nu
există o corespondență clară unu-la-unu. Câțiva
oameni ar împinge probabil controlul înainte
pentru a ridica macaraua. Este mai bine să evitați
această confuzie a mișcării de control.

––

Mențineți mișcarea cadranului și mișcarea controlului corespunzătoare între ele. De exemplu, dacă
indicatorul de cadran se mișcă spre dreapta crescând ceva, butonul de control aflat deasupra ar
trebui să fie de asemenea mișcat la dreapta (sau
în sensul acelor de ceasornic) pentru a o mări.

Riscuri / Simptome
•
•
•

activarea comenzii greșite
efectuarea operațiunilor greșite
răniri grave sau accidente

Cum?
1. Folosiți așteptările din tabelul următor.
Acțiunea dorită

Mișcarea așteptată a
butonului

Pornirea unui obiect

Spre dreapta sau înainte sau în direcția acelor
ceasornicului sau în jos (în
sus în unele țări)

Oprirea unui obiect

Spre stânga sau înapoi sau
împotriva acelor ceasornicului sau în sus (în jos în
unele țări)

Mișcați ceva spre dreapta Spre dreapta sau
în direcția acelor
ceasornicului
Mișcați ceva spre stânga

Spre stânga sau împotriva
acelor ceasornicului

Ridicați ceva

În sus, înapoi

Coborâți ceva

În jos, înainte

Retrageți ceva

Trageți înapoi sau în sus

Puncte de reţinut
Oamenii au așteptări cu privire la modul de mișcare a
butoanelor. Nu le încălcați. Utilizați aceste așteptări
în avantajul dvs. pentru a reduce erorile de control și
pentru a face producția mai eficientă.
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 Figura 37a. Există anumite relaţii stabilite
între mişcările de control şi efectele de scădere-creştere. Asiguraţi-vă că sunt în concordanţă cu înţelegerea lucrătorilor locali.

Figura 37b. Utilizaţi aşteptările naturale pentru mişcările de control. Fiţi conştienţi de faptul că aceste aşteptări pot diferi între diferitele populaţii. Pentru mişcările pornire-oprire, urmaţi obiceiurile locale, dar cu semne
clare „pornit” şi „oprit”. Pentru mişcările din dreapta-stânga, în sus şi în jos, asiguraţi-vă că lucrătorii înţeleg
pe deplin direcţiile corecte.

 Figura 37c. Direcţia comenzilor care sunt
uşor de înţeles pentru majoritatea oamenilor.
Adăugarea de semne este întotdeauna utilă.

79

Listă de verificare ergonomică

Punctul de
verificare 38

5. Luați în considerare utilizarea unui suport pentru
picioare pe partea laterală a pedalei.

Mai multe sugestii

Limitați numărul pedalelor de picior și, dacă sunt utilizate, ușurați funcționarea acestora.

––

Comutatoarele de picior sunt bune pentru multe
aplicații, dacă se acordă o atenție corespunzătoare posturii de lucru și ușurinței de funcționare.
Ele sunt folosite chiar și ca un cursor de control
pentru calculatoare (un „mouse picior”).

––

Aveți grijă la localizarea comenzilor pentru picior,
deoarece acestea pot fi un pericol de declanșare
și de cădere.

––

Reglarea locației pedalei este importantă pentru a
îmbunătăți confortul și comoditatea muncitorilor.
Acest lucru este util în special pentru operatorii în
picioare.

De ce?
Pedalele de picior pot fi utile ca alternative la comutatoarele de mână. Acestea sunt utile în special atunci
când ambele mâini sunt ocupate. Folosirea comenzilor
pentru picior poate, de asemenea, să elibereze spațiu
într-o stație de lucru. Comutatoarele de picior necesită adesea o poziție specială și, astfel, restricționează
mișcarea operatorului. Acest lucru este deosebit de
important pentru operatorii în picioare.
Pedalele de picior care sunt acționate repetat de
un picior provoacă dureri într-o parte, ceea ce poate
duce la dureri de spate.
Pedalele de picior nu pot fi ușor văzute din poziția
normală de lucru. O atenție deosebită trebuie acordată pentru a preveni împiedicarea sau activarea
accidentală.

Puncte de reţinut
Comutatoarele de picior sunt benefice atunci când
mâinile sunt ocupate cu alte sarcini și unde există un
spațiu limitat la stația de lucru. Faceți posibilă reglarea locației unei pedale de picior pe podea, în special
pentru operatorii în picioare.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

dureri musculare
dureri lombare
alunecări, împiedicări sau căderi
vătămarea piciorului

Cum?
1. Limitați numărul pedalelor la un nivel minim
atunci când utilizarea acestora este necesară.
Evitați cât de mult posibil pedale de picior care
sunt operate repetat de un singur picior.
2. Localizați o pedală de picior la nivelul podelei
pentru a evita pozițiile incomode ale piciorului.
Un nivel al pedalei la care se poate ajunge numai
prin ridicarea piciorului de pe podea este incomod și forțează muncitorul să mențină o poziție
nenaturală.
3. Faceți posibilă deplasarea locației unei pedale de
picior pe podea.
4. Faceți pedala de picior suficient de mare pentru a
se potrivi cu talpa piciorului.
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Figura 38a. (I) şi (ii) Localizaţi o pedală de picior la nivelul podelei şi faceţi pedala
suficient de mare pentru o operare uşoară.

Figura 38b. (I) Un nivel de pedală la care se poate ajunge numai prin ridicarea piciorului departe de
podea este obositor. (Ii) Reduceţi nivelul pedalei şi asiguraţi o platformă pentru picioare pentru o
funcţionare uşoară a pedalei.
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perturbă lectura. Uneori poate fi utilă utilizarea
diferitelor culori pentru diferite secțiuni ale unui
afișaj.

Faceți afișajele și semnalele ușor de diferențiat între
ele și ușor de citit.

Mai multe sugestii

De ce?

––

Afișajele situate în câmpul de vizualizare periferic sunt greu de monitorizat. De exemplu, dacă
un afișaj este situat la mai mult de 50 de grade
față de punctul central de vizualizare, operatorul
trebuie să întoarcă capul pentru a citi afișajul. În
astfel de condiții, operatorii fac mai multe erori
sau chiar omit citirea afișajelor.

––

Poziția bună a afișajelor, a comenzilor și a
mașinilor corespunzătoare este importantă.
Utilizați o aranjare pentru afișaje, astfel încât să
fie ușor de înțeles relația cu utilajele și comutatoarele. Este foarte util să grupați afișajele aflate
în legătură între ele și să le plasați în ordinea de
funcționare. De exemplu, afișajele aflate chiar
deasupra comutatoarelor corespunzătoare ajută
foarte mult operatorul să găsească comutatorul.

––

Asigurați o bună iluminare a afișajelor și a semnalelor seara sau pe timp de noapte.

––

Afișajele pot fi afișate adesea cu ajutorul unei
unități de afișare vizuală (VDU). Prezentarea pe
un ecran VDU oferă o provocare suplimentară,
deoarece ecranul este mic. Informațiile care sunt
ușor de înțeles și ușor de citit sunt la fel de importante și pe ecranele VDU.

Afișajele și semnalele conțin informații despre lucru și
trebuie să fie ușor de identificat. Este important să se
țină seama de localizarea afișajelor și a semnalelor și,
de asemenea, să fie ușor de distins între ele.
Vizibilitatea bună a pozițiilor indicatoarelor, a
caracterelor și a numerelor pe afișaje sau semnale
asigură, de asemenea, o muncă de înaltă calitate.
Citirea incorectă a afișajelor sau a semnalelor este
uneori critică, deoarece acest lucru poate duce la
defecțiuni și accidente de funcționare.

Riscuri / Simptome
•
•
•

efectuarea operațiunilor greșite
lipsa semnalului sau a modificării afișajului
răniri grave sau accidente

Cum?
1. Puneți afișaje sau semnale importante acolo unde
operatorii se uită în mod normal. Localizați-le pe
cele mai importante la un unghi de vizualizare de
aproximativ 20–50 de grade sub linia orizontală a
ochilor operatorului.
2. Utilizați diferite dimensiuni, forme sau culori
atunci când diferite afișaje sau semnale sunt
utilizate de același operator. Utilizarea culorilor
pentru codarea diferitelor informații este adesea
cel mai simplu mod de a face acest lucru.

Puncte de reţinut
Afișajele trebuie plasate într-o locație în care operatorii se uită. Faceți diferitele afișaje ușor de deosebit
între ele. Caracterele și marcajele trebuie să aibă o
dimensiune adecvată și să fie clar vizibile din poziția
normală a operatorului.

3. Faceți caracterele și numerele suficient de mari
încât să poată fi ușor citite de la distanță. De
exemplu, pentru un operator care vede un afișaj
la o distanță de 1 m în condiții bune de iluminare
(de exemplu, 500–800 lux, ca în cazul unui birou
bine luminat), este necesară o înălțime a caracterelor de 5–10 mm. Pe măsură ce distanțele de
vizualizare cresc sau condițiile de citire se agravează, dimensiunea caracterelor ar trebui să fie
mărită.
4. Utilizați marcaje de afișare care sunt ușor de citit.
Semnele foarte detaliate și numerele aglomerate
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Figura 39a. Identificaţi cele mai importante afişaje şi semnale, la un unghi
de vizualizare de aproximativ 20–50 de grade sub linia orizontală a ochilor
operatorului, în picioare sau în poziţie naturală.

Figura 39b. Dacă este cazul, selectaţi poziţiile normale ale indicatoarelor
astfel încât să fie uşor de identificat.
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sau scăderile). În acest caz, operatorul nu este
interesat de numere detaliate.

Utilizați marcaje sau culori pe afișaje pentru a ajuta
lucrătorii să înțeleagă ce trebuie să facă.

De ce?
Pentru unele activități este posibil să fie necesară
afișarea unei valori numerice exacte, cum ar fi timpul
în minute. Pentru alte sarcini, este suficient să știm
dacă valoarea este într-un anumit interval. Un exemplu este temperatura apei. Ar putea fi suficient să știți
că temperatura este sub punctul de fierbere.
Afișajele sunt acolo pentru a ajuta un lucrător să
efectueze operațiunea corectă. Deseori, lucrătorii
înșiși adaugă marcaje la afișaje. Utilizați aceste idei
pentru a schimba afișajele în „afișaje utile”.

––

Evitați efectele parallaxelor care apar atunci când
poziția unui indicator în mișcare ceva mai sus de
suprafața afișajului este citită în mod greșit de
către un operator care privește afișajul din lateral. Așezați suprafața afișajului vertical pe linia de
vizibilitate sau plasați astfel de afișaje importante
în fața operatorului.

Afișajele ar trebui să le spună lucrătorilor ce să facă.
Utilizați marcaje sau culori în acest scop.

efectuarea operațiunilor greșite
lipsa semnalului sau a modificării afișajului
răniri grave sau accidente

Cum?
1. Adăugați marcaje pentru a indica punctul sau intervalele în care este necesară o anumită acțiune
(de exemplu, temperatura sau limita de viteză).
2. Utilizați codificarea culorilor. De exemplu, zonele
verzi sau numerele înseamnă acceptabil. Roșu
înseamnă inacceptabil.
3. Grupați afișajele legate între ele și organizațile pentru o inspecție ușoară. De exemplu, o
întrerupere a poziției întrerupătorului este ușor
de văzut (de exemplu, dacă pozițiile orizontale
sau verticale ale tuturor indicatoarelor din grup
înseamnă că operațiunea progresează corect,
atunci este ușor să găsiți un indicator deviat de la
acest model).

Mai multe sugestii
––

Poziționați afișajele importante acolo unde operatorii privesc în mod normal.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

De obicei sunt disponibile două tipuri diferite de
afișare: (i) un contor cu numere; și (ii) un indicator
în mișcare care arată o valoare aproximativă. Un
indicator în mișcare este potrivit pentru a arăta
tendințele și modificările (cum ar fi creșterile
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Figura 40. Un instrument de afişare ar trebui să transmită informaţiile
necesare în mod simplu şi fără posibile erori.
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Mai multe sugestii
––

Simbolurile bine înțelese au un avantaj prin faptul
că sunt mai ușor de citit decât o etichetă. Există
simboluri acceptate și utilizate pe scară largă,
cum ar fi semnele de fumat, ieșirile de urgență și
substanțele chimice periculoase.

––

Dacă doriți să propuneți propriile simboluri, rugați
angajații să le evalueze.

Utilizați simboluri numai dacă sunt ușor de înțeles de
către persoanele locale.

De ce?
Simbolurile sunt uneori folosite pentru a identifica
utilajele, substanțele chimice, comenzile și afișajele.
De fapt, mulți producători internaționali de utilaje
preferă să utilizeze simboluri, deoarece nu trebuie să
traducă o etichetă în limba locală. Dar multe simboluri sunt greu de înțeles, în special cele care se referă
la funcțiile mașinii care sunt greu de vizualizat sau de
imaginat. Este mai bine să utilizați în schimb un mesaj
scurt.
Simbolurile bune pot fi folosite în măsura în care
sunt ușor de înțeles de către localnici.

Puncte de reţinut
Simbolurile care sunt greu de înțeles trebuie să fie
susținute de etichete. Dacă aveți îndoieli, adresați
întrebări lucrătorilor.

Riscuri / Simptome
•
•
•

efectuarea operațiunilor greșite
lipsa semnalului sau a modificării afișajului
răniri grave sau accidente

Cum?
1. Utilizați simboluri numai dacă sunteți absolut siguri că sunt ușor de înțeles de către toți lucrătorii
în cauză.
2. Simbolurile simple sunt mai bune, dar trebuie să
fiți conștienți de faptul că nu există multe simboluri care sunt universal înțelese.
3. Luați mai mulți lucrători, unul câte unul, la
utilaj și cereți-le să identifice simbolurile. Dacă un
simbol este înțeles de toți lucrătorii, nu există nici
o problemă. Dacă nu este înțeleasă de unii lucrători, faceți o etichetă și atașați-o la utilaj.
4. Nu ezitați să adăugați etichete. Ele se vor
dovedi esențiale în situații critice. Etichetele ar
trebui proiectate în concordanță cu cultura și
stereotipurile locale. Etichetele trebuie să fie rezistente la uzură. Plăcile metalice sau din plastic
sunt cea mai bună soluție.
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Figura 41. Utilizaţi simboluri uşor de înţeles de către localnici şi în conformitate cu semnele ISO.
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7.

Faceți marcajele și semnele ușor de văzut, ușor de
citit și ușor de înțeles.

Mai multe sugestii

De ce?
Marcajele și semnele trebuie să fie ușor de citit, altfel
ele vor fi ignorate.
Oamenii tind să citească marcajele și semnele
dintr-o scurtă privire și, de aceea, fac adesea greșeli
în citirea lor. Acest lucru poate duce la o funcționare
greșită și poate provoca un accident. Marcajele și
semnele trebuie să fie suficient de mari și clare pentru a fi ușor de citit de la distanță.
Textul trebuie să fie ușor de înțeles, astfel încât
oamenii să știe ce să facă. Acest lucru este productiv
deoarece va economisi timp.

Riscuri / Simptome
•
•
•

Asigurați-vă că marcajele și semnele folosesc un
limbaj care poate fi înțeles de către lucrători. În
cazul în care există mai multe grupuri de limbi,
poate fi necesară utilizarea diferitor limbi în marcaje și semne.

efectuarea operațiunilor greșite
lipsa semnalului sau a modificării afișajului
răniri grave sau accidente

Cum?
1. Localizați marcajele și semnele în locurile în care
oamenii se uită de multe ori, de exemplu, aproape de procesul de producție sau în fața fiecărui
operator.

––

Localizați marcajele și semnele, astfel încât
acestea să nu atragă reflexiile surselor de lumină,
care pot cauza strălucirea. Uneori puteți modifica
unghiul unui semn pentru a reduce reflexiile (ca în
cazul unei oglinzi retrovizoare dintr-o mașină).

––

Utilizați materiale precum plasticul sau oțelul care
pot fi ușor curățate de murdărie și ulei și astfel
semnul va rămâne vizibil pentru anii următori.

––

Marcajele cu litere înalte de 1 cm sunt în mod
normal suficiente pentru stațiile de lucru.

––

Când indicați o operație necesară, porniți mesajul cu un verb de acțiune, astfel încât oamenii
să știe exact ce să facă (de ex. „Opriți luminile”, „Apucați lanțul”, și nu „Dacă nu este necesar opriți luminile” sau „Pericol – fiți atenți la
macara”).

Puncte de reţinut
Marcajele și semnele pot oferi informații importante.
Localizați-le unde privesc muncitorii, faceți-le suficient de mari și faceți mesajul scurt și ușor de înțeles.
Acest lucru va reduce erorile și va economisi timp.

2. La un loc de muncă în care operatorul rămâne în
același loc, localizați marcajele și semnele la un
unghi de vizualizare confortabil din acea poziție,
adică aproximativ 20–40 de grade sub orizontală.
3. Faceți literele suficient de mari pentru a fi
ușor de citit de la distanță.
4. Dacă este cazul, utilizați diferite culori sau forme
pentru diferite marcaje sau semnale.
5. Puneți marcaje pentru afișaje și comenzi direct
deasupra, dedesubt sau lateral astfel încât să fie
clar ce marcaj corespunde afișării sau controlului.
Asigurați-vă că aceste marcaje nu sunt ascunse de
alte elemente.
6. Faceți mesajul clar și scurt. Evitați textul confuz
și lung.
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Figura 42a. Marcajele şi semnele trebuie să fie uşor de văzut şi uşor de citit.

Figura 42b. Marcajele şi semnele trebuie să fie scurte şi la punct.
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PERICOL!
CABLU DE ÎNALTĂ TENSIUNE

Utilizați semne de avertizare pe care muncitorii le
înțeleg ușor și corect.

POATE UCIDE!
PĂSTRAȚI DISTANȚA!

De ce?

Mai multe sugestii

Semnele de avertizare sunt folosite pentru a avertiza
împotriva pericolelor. Acestea poartă adesea un mesaj
complex, deoarece este necesar să se spună care sunt
pericolele și ce ar trebui să facă persoana pentru a le
evita. Asigurați-vă că semnele de avertizare sunt ușor
de înțeles de către lucrători.
Semnele de avertizare lungi nu sunt, de fapt, citite de toți lucrătorii. Este important să alegeți mesaje
compacte dar ușor de fixat.

Riscuri / Simptome
•
•
•

răniri grave sau accidente
electrocutare
evacuarea întârziată

Rețineți că mesajele scurte sunt mai eficiente
decât cele lungi.

––

Semnele generale de avertizare, cum ar fi
cele care spun doar „Pericol”, „Atenție” sau
„Prudență”, nu sunt eficiente. Ele sunt prea generale și oamenii nu înțeleg ce să facă.

––

Semnele scrise de avertizare presupun că lucrătorii sunt capabili să citească. Când sunt disponibile
simboluri ușor de înțeles, utilizați atât simboluri
cât și semne scrise.

Puncte de reţinut

Cum?

Semnele de avertizare trebuie să precizeze care este
pericolul și ce trebuie de făcut.

1. Utilizați un semn de avertizare care conține patru
elemente esențiale:
b. Un cuvânt de avertizare – pentru a transmite gravitatea riscului, de exemplu „Pericol”,
„Atenție” sau „Prudență”. „Pericol” este cel
mai sever cuvânt de avertizare și „Prudență”
cel mai slab.
c. Pericolul – natura pericolului.
d. Consecința – ce s-ar putea întâmpla.
e. O instrucțiune – care este comportamentul
adecvat pentru a evita pericolul.
6. Asigurați-vă că se utilizează cuvântul de avertizare adecvat – cum ar fi „Pericol”, „Atenție”
sau „Prudență”. De asemenea, asigurați-vă
că sunt adecvate descrierile naturii pericolului și consecințele acestuia. Verificați dacă
instrucțiunile pentru lucrători cu privire la ceea
ce trebuie să facă sunt destul de clare.
7.

––

Rugați lucrători să evalueze semnele de avertizare
existente. Veți obține multe sugestii utile.

8. Eficacitatea semnelor de avertizare poate fi sporită de simboluri. Un exemplu de semn de avertizare bun:
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Figura 43. Semnele de avertizare ar trebui să utilizeze mesaje scurte care să indice natura şi gravitatea pericolelor şi ce să se facă sau ce să nu se facă.
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să facă în cazul în care părțile componente ale
dispozitivelor de fixare sunt defecte (pe cine să
contacteze etc.).

Utilizați dispozitivele de fixare și de prindere pentru a
face operarea utilajului stabilă, sigură și eficientă.

Mai multe sugestii

De ce?

––

În măsura creșterii greutății dispozitivului de fixare sau prindere, luați în considerare manipularea
mecanică în locul manipulării manuale.

––

Îndepărtați muchile ascuțite.

––

Asigurați-vă că dispozitivele de fixare sau prindere sunt rezistente, deoarece acestea tind să aibă
parte de un tratament brutal. Utilizați benzi de
uzură pe bază unde sunt în contact cu un transportor. Utilizați „barele de protecție” din plastic
sau cauciuc.

Dispozitivele de fixare și prindere țin ferm elementele
de lucru în pozițiile corecte. Ele fac operațiunea mai
stabilă și mai eficientă.
Dispozitivele de fixare lăsă ambele mâini libere să
lucreze.
Dispozitivele de prindere țin mâinile departe de
uneltele sau de secțiunile operaționale ale utilajului.
Acest lucru se datorează faptului că dispozitivele
de fixare și prindere, și nu mâinile, țin articolele de
lucru. Acest lucru crește siguranța și eficiența.

Riscuri / Simptome

Puncte de reţinut

•
•
•
•

Nu folosiți mâna ca dispozitiv de fixare. În acest scop,
utilizați un dispozitiv de fixare sau un dispozitiv de
prindere.

dureri musculare
dureri repetitive
tulburare a membrelor superioare
rănirea mâinilor/degetelor

Cum?
1. Proiectați un dispozitiv de fixare care ghidează o
unealtă sau o parte de operare a utilajului într-o locație precisă asupra elementului de lucru.
Aceasta va spori eficiența.
2. Alternativ, utilizați un dispozitiv de prindere care
conține unul sau mai multe elemente pentru procesare. Acest lucru eliberează mâinile.
3. Utilizați întotdeauna dispozitivele de fixare
sau prindere astfel încât să țină ferm piesa de
prelucrat și să împiedice mișcarea acesteia în ambele direcții de-a lungul axelor X, Y și Z și rotirea
în ambele direcții în jurul axelor X, Y și Z.
4. Asigurați-vă că dispozitivele de fixare și prindere
sunt ușor de încărcat și descărcat.
5. Standardizați componentele dispozitivelor de
fixare sau prindere (baze, perii, cleme) pentru a
minimiza costurile și a facilita reparațiile.
6. Stabiliți un plan pentru a menține în mod corespunzător dispozitivele de fixare și instruiți toți
lucrătorii în cauză, astfel încât aceștia să știe ce
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Figura 44a. Uneltele manuale pot fi stabilizate, ceea
ce face munca mai uşor de efectuat.

Figura 44b. Utilizaţi un dispozitiv de fixare sau de
prindere special conceput sau universal, în loc să
ţineţi cu mâna o piesă de lucru instabilă.

Figura 44c. Dispozitivele de fixare care stabilizează
operaţiunile pot fi deseori simplu de proiectat.

Figura 44d. Clamele pot ţine piese de lucru de diferite dimensiuni şi forme în timpul muncii şi pot elibera
de asemenea şi mâinile.
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Asigurați-vă că instrucțiunile de utilizare și etichetele sunt în limba înțeleasă cu ușurință de muncitori. Rețineți că unii lucrători nu pot citi bine sau
deloc; Instruirea este esențială.

Achiziționați utilaje care îndeplinesc criteriile de
siguranță.

6. Este posibil să vi se ofere un utilaj fără protecții
sau versiuni nesigure la un preț mai mic. Astfel de
utilaje vă pot provoca multe probleme și vă pot
costa mai mult pe termen lung. Salvați-vă de la
o mulțime de necazuri și cheltuieli prin alegerea
utilajelor potrivite.

De ce?
Există utilaje sigure și nesigure. Trebuie acordată
atenție pentru achiziționarea de mașini care sunt
construite sigure.
Utilajele sigure sunt utilaje în care piesele periculoase sunt situate într-o poziție în care nu pot dăuna
lucrătorului. Folosirea acestor utilaje sigure este cel
mai bun mod de prevenire a accidentelor.
După achiziționarea utilajelor, este de obicei
dificil să le faci mai sigure pe măsură ce producția
continuă. Adesea pot ajuta protecțiile suplimentare
sau închiderea părților periculoase, dar este mai bine
să cumpărați mașini în care toate aceste protecții
necesare sunt deja la locul lor.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

Dispozitivele automate sau mecanice de alimentare și evacuare pot elimina riscurile în timp ce
sporesc productivitatea.

––

Mecanismele de blocare sunt preferabile deoarece
ciclul electric sau mecanic al utilajului este întrerupt automat dacă garda sau capacul este deschis
sau scos pentru funcționare sau întreținere.

Puncte de reţinut

răniri grave sau accidente
vătămarea mâinilor/degetelor
funcționarea greșită

Lucrul în frică de accidente împiedică foarte mult rezultatele bune ale muncii. Instalați utilaje sigure care
nu pot dăuna lucrătorilor. Utilajele sigure sunt productive și reduc leziunile.

Cum?
1. Atunci când cumpărați un utilaj, studiați opțiunile
cu atenție și comandați unul în care toate părțile
mobile sunt protejate și punctele de operare manuală sunt ferite de pericol.
2. Confirmați dacă roțile, rolele, scripeții și roțile
dințate, precum și mișcările reciprocitate sunt
protejate corespunzător.
3. Verificați dacă alimentarea și evacuarea se pot
face în siguranță, fără ca mâinile să intre într-un
punct periculos în timp ce utilajul este în mișcare.
4. Verificați, de asemenea, dacă întreținerea utilajului poate fi efectuată în siguranță. În special,
mișcarea utilajului ar trebui blocată în timp ce
acesta este reparat sau în timpul lucrărilor de
întreținere.
5. Faceți un manual pentru operarea corectă a
utilajului și puneți-l la dispoziția tuturor lucrătorilor implicați și asigurați instruirea acestora.
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Figura 45a. Achiziţionaţi utilaje care să evite cât mai mult posibil operaţiile manuale în zonele periculoase.

Figura 45c. Materialele semi-solide sau granulate pot
fi deplasate cu aer sub presiune.

Figura 45b. Un utilaj cu dispozitiv de alimentare
automată ţine mâinile lucrătorilor departe de părţile
periculoase ale utilajelor.
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5. Utilizați un dispozitiv de evacuare care face
parte din sistemul de alimentare. Acest lucru
economisește timpul de ejecție. Atunci când
este necesar un dispozitiv de evacuare separat,
utilizați un dispozitiv mecanic sau aer comprimat.

Utilizați dispozitive de alimentare și evacuare pentru
a vă ține mâinile departe de părțile periculoase ale
utilajelor.

6. Utilizați ajutoare de alimentare, cum ar fi cârlige, bare sau alte extensii, pentru a alimenta sau
îndepărta obiecte. În fiecare caz în parte, trebuie
să se dezvolte o soluție adecvată. De exemplu,
folosiți un cârlig cu mâner rotunjit pentru a îndepărta un obiect de la un strung.

De ce?
Cu dispozitive de alimentare și evacuare, obiectele
pot fi manipulate cu o precizie mai mare și fără riscul
de rănire.
Dispozitivele de alimentare și evacuare pot reduce
considerabil timpul de alimentare și descărcare.
Folosind timpul economisit, lucrătorul poate efectua
alte sarcini, cum ar fi pregătirea pentru următorul
articol de lucru. Aceasta înseamnă mai puțin timp de
așteptare pentru utilaj.
Utilizarea dispozitivelor de alimentare și evacuare
face posibilă eliminarea deșeurilor sau a substanțelor
toxice fără a le manipula manual.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•

răniri grave sau accidente
vătămarea mâinilor/degetelor
dureri repetitive

Cum?
1. Există multe tipuri diferite de dispozitive de
alimentare/evacuare. Următoarele sunt câteva
exemple de tipuri simple:

––

Există multe alte modalități de a beneficia de
gravitatea „gratuită”. În unele cazuri, un alimentator simplu cu înclinare poate fi utilizat pentru a
deplasa stocul în punctul de operare.

––

Dispozitivele de alimentare și de evacuare nu trebuie să interfereze cu dispozitivele de protecție
existente sau cu alte dispozitive de siguranță.

––

Întreținerea dispozitivelor de alimentare și
evacuare sau îndepărtarea unei defecțiuni de
funcționare nu trebuie să provoace o funcționare
accidentală a mașinii.

––

Înălțimea corectă și amplasarea dispozitivelor de
alimentare fac munca mai ușoară și mai eficientă.

Puncte de reţinut

a. Plonjor: un piston cu o matriță (un slot sau
cuib) în care stocul este plasat în afara punctului de operare și apoi împins în punctul de
operare pe măsură ce utilajul funcționează;

Utilizați dispozitive de alimentare și evacuare pentru
a crește productivitatea și pentru a reduce riscurile
cauzate de utilaje.

b. Caruselul de alimentare: un alimentator de tip
„carusel” este cel în care stocul este plasat în
afara punctului de operare și pune sub punctul de operare un element la un moment dat,
combinat cu ejectarea automată și colectarea
stocului finit;
c. Alimentarea prin jgheaburi gravitaționale:
plasarea automată a stocului în punctul de
operare sau în dispozitivul pistonului, scutind
astfel muncitorul de la a fi nevoit să introducă
noi stocuri la fiecare ciclu.
4. Utilizați aer comprimat pentru a alimenta materiale semi-solide sau granulare.
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Figura 46a. Presă cu alimentare de tip carusel.

 Figura 46b. Un dispozitiv de protecţie a utilajului
bine conceput ar trebui să împiedice contactul cu
părţile în mişcare ale utilajului şi ar trebui să permită muncitorului să-şi facă treaba confortabil.
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3. Pentru a vă permite să vedeți în mod clar sarcina,
utilizați dispozitive de protecție a utilajului din
material plastic sau material de vizibilitate.

Utilizați protecții sau bariere fixate corespunzător
pentru a preveni contactul cu părțile mobile ale
utilajelor.

4. Puneți bariere fixe în locuri unde este posibil contactul cu părțile mobile ale utilajului, chiar dacă
acest pericol nu este ușor vizibil. Asigurați-vă că
aceste bariere sunt stabile și suficient de mari
pentru acest scop.

De ce?

5. În cazul în care o piesă mobilă intră în contact cu
alta și astfel formează un „punct de prindere”,
puneți bariere fixe sau dispozitive de protecție
adecvate pentru a preveni prinderea degetelor
sau a mâinilor.

Atunci când se lucrează în apropierea unor părți
mobile dintr-un utilaj, lucrătorii sunt expuși riscului.
Accidentele pot apărea din cauza componentelor de
transmisie (cum ar fi rulmenți, roți, scripeți, role,
centuri sau linii hidraulice), de la punctul de operare
sau din obiecte zburătoare, cum ar fi așchii, scântei
sau metal fierbinte. Cea mai bună protecție împotriva
riscului este de a împiedica contactul prin mijloace
mecanice, nu prin instruirea lucrătorilor de a evita
acest lucru.
Accidentele pot apărea în timpul funcționării normale sau în timpul curățării și întreținerii. Deseori, cei
din preajmă și alți lucrători pot fi în pericol, deoarece
nu înțeleg cum funcționează utilajul sau ce măsuri
de precauție sunt necesare. Respectați standardele naționale care prescriu utilizarea aparatelor de
protecție și a barierelor și îmbunătățiți-le în continuare pentru a proteja oamenii.

6. În mod similar, atunci când două role rotative se
rotesc împreună și astfel formează un „punct de
prindere”, ridicați o garnitură adecvată pentru a
preveni prinderea mâinilor sau a îmbrăcămintei.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•

răni grave sau accidente
rănirea mâinii/degetelor
leziuni oculare

––

Protecția poate fi atașată direct la utilaj sau la o
suprafață stabilă, cum ar fi un perete sau podea.
Acestea ar trebui să fie fabricate din material
puternic și să asigure protecție împotriva fragmentelor de zbor.

––

Barierele fixe trebuie să fie detașabile numai cu
ajutorul uneltelor.

––

Bariera fixă la punctul de operare trebuie însoțită
de dispozitive adecvate de alimentare și evacuare,
astfel încât să se faciliteze funcționarea sigură și
să se mărească eficiența. Sculele manuale speciale pot fi de asemenea folosite pentru a ajunge în
punctul de operare și pentru a manipula obiectele de lucru (de exemplu, clești și dispozitive de
aspirare prin vacuum sau cu lifturi magnetice la
sfârșit).

––

Producătorii de utilaje oferă de obicei bariere.
Uneori acestea sunt nepractice și puteți constata
că este necesar să vă proiectați propriile bariere.

Cum?
1. Proiectați o garnitură fixă care poate fi atașată la
utilaj pentru a proteja atât împotriva utilajului,
cât și a obiectelor care zboară. Barierele trebuie
să fie practice de folosit. Ele trebuie să îndeplinească cerințele utilajului și pericolul specific.
2. Dacă dispozitivul de protecție al utilajului împiedică funcționarea manuală sau dacă lucrătorii nu
pot vedea lucrul în mod clar, ei vor elimina, cel
mai probabil, garda. Reproiectați aceste dispozitive de protecție sau înlocuiți-le cu dispozitive de
protecție reglabile care pot fi ajustate în funcție
de mărimea articolelor de lucru introduse în
punctul de funcționare și care oferă încă un grad
ridicat de protecție.

Puncte de reţinut
Protecțiile și barierele pentru mașini sunt importante pentru a proteja lucrătorii și trecătorii.
Dacă descoperiți că nu sunt folosite, căutați imediat o soluție adecvată prin montarea unei bariere
reproiectate.
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Figura 47a. O presă cu alimentare cu piston.

Figura 47b. O gardă reglabilă pe o presă de putere.
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fie acționate simultan cu ambele mâini. În acest
fel, mâinile lucrătorului sunt întotdeauna în afara
utilajului în timpul funcționării.

Utilizați bariere de interblocare pentru a nu permite
lucrătorilor să ajungă la puncte periculoase atunci
când utilajul este în funcțiune.

Mai multe sugestii
––

Deoarece interblocările sau comenzile cu două
mâini pot fi incomode pentru procesul de
producție, acestea sunt uneori modificate. Interblocările și întrerupătoarele lor trebuie proiectate
astfel încât să fie rezistente la modificări și nu
pot fi ușor rupte sau înlăturate cu șurubelnițe,
creioane sau bandă adezivă. Comenzile cu două
mâini trebuie să fie proiectate astfel încât cele
două întrerupătoare să nu poată fi manevrate
cu o singură mână, lipite sau blocate, presate cu
genunchiul sau altfel evitate.

––

Un spațiu mare în spatele barierei de interblocare poate provoca un pericol grav, deoarece este
posibilă închiderea porții în spatele unui lucrător
din interiorul zonei periculoase. Cineva, fără să
știe de prezența muncitorului din interior, poate
închide poarta și astfel să activeze mașina. Prin
urmare, cheia trebuie utilizată atât pentru închidere cât și pentru deschidere, iar muncitorului i
se cere să-și pună cheia în buzunar, astfel încât
nimeni altcineva să nu-l poată folosi în timp ce se
afla în interiorul zonei periculoase.

––

Interblocările sunt, de asemenea, comune în cazul
echipamentelor electrice. Echipamentul de procesare poate fi închis într-o cutie cu o deschidere și
o cheie. Tasta deschide cutia și oprește sursa de
alimentare.

De ce?
Accidentele se întâmplă adesea atunci când lucrătorul
deschide sau scoate bariera sau protecția. Dacă utilajul se oprește atunci când dispozitivul de protecție
sau capacul este deschis sau scos, nu există pericol.
Barierele de interblocare blochează automat ciclul
electric sau mecanic al utilajului de îndată ce dispozitivul de protecție sau capacul este deschis sau scos.
Sistemele de interblocare pot bloca, de asemenea, accesul la punctul de operare chiar înaintea
ciclului de lucru.

Riscuri / Simptome
•
•
•

răni grave sau accidente
rănirea mâinii/degetelor
leziuni oculare

Cum?
1. Construiți un gard cu o poartă pentru a separa
procesul. O barieră de interblocare necesită de
obicei o cheie pentru a deschide poarta. Când se
deschide poarta, un întrerupător automat oprește
alimentarea cu energie a mașinii. Poarta de interblocare trebuie să fie închisă înainte ca utilajul
periculos să înceapă din nou să se miște.
2. În cazul în care interblocarea mecanică este dificil
de aplicat, utilizați sisteme de interblocare fotosensibile. Acestea întrerup funcționarea utilajului
ori de câte ori o parte a corpului se află dincolo
de „barierele de lumină” care au surse de lumină
pe o parte și de recepție a luminii pe cealaltă
parte.

Puncte de reţinut
O barieră de interblocare este un mijloc eficient de
a proteja lucrătorii de zona periculoasă a unui utilaj. Se utilizează pentru a opri automat un proces de
producție, ceea ce face posibil ca lucrătorii să ajungă
la articole de lucru pentru inspecție sau reparații.

3. Trebuie acordată o mare atenție atunci când un
proces continuă în ciclul său, pentru a vedea dacă
este nevoie de mai mult timp pentru a deschide
poarta decât procesul de oprire.
4. Dacă interblocarea nu este posibilă, pot fi utilizate
comenzi cu două mâini. Comenzile cu două mâini
necesită ca ambele comutatoare sau pârghiile să
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Figura 48a. Un utilaj cu comenzi pentru două mâini.

Figura 48b. O barieră de interblocare cu dispozitiv de
închidere.

Figura 48c. Activarea cu pedala a unei bariere de interblocare.
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înainte de utilizarea zilnică. Asigurați-vă că există
bariere în jurul colțurilor rafturilor sau ușilor.
Asigurați-vă că sirena de avertizare și o lumină de
mișcare inversă sunt activate în deplasarea înapoi.

Stabiliți proceduri sigure pentru conducerea stivuitoarelor prin modificarea locului de muncă și asigurarea
unei pregătiri adecvate.

3. Strângeți centura de siguranță și asigurați-vă că
încărcătura se încadrează în capacitatea nominală
a stivuitorului.

De ce?

4. Asigurați sprijin pentru creșterea confortului de
conducere a stivuitorului, cum ar fi un scaun cu
absorbție a vibrațiilor, oglinzi, creșterea spațiului
liber, selectarea paletelor adecvate etc.

Conducerea în siguranță a stivuitoarelor este importantă pentru o manipulare sigură și eficientă a materialelor, deoarece stivuitoarele vin în contact cu mulți
oameni la locul de muncă. Majoritatea acestor persoane fac alte sarcini și pot fi rănite dacă se întâlnesc
brusc cu stivuitoarele de rulare.
Șoferii de stivuitoare efectuează o serie de sarcini, cum ar fi încărcarea, conducerea, descărcarea și
asistarea operatorilor de stații de lucru. Uneori este
dificil să vezi carosabilul peste încărcături. Sprijinul
pentru o conducere mai ușoară a stivuitorului poate
îmbunătăți considerabil siguranța la locul de muncă.
Pozițiile neobișnuite apar deseori pentru șoferi
în timpul deplasărilor în spate și pe teren neuniform.
Pozițiile răsucite și vibrațiile întregului corp pot crește
potențialul tulburărilor musculo-scheletice. Practicile
adecvate de conducere pot reduce astfel de riscuri.
Când spațiul de lucru este restrâns în spațiu,
stivuitoarele pot lovi structuri precum rafturi și uși și
pot chiar să dăuneze pietonilor. Păstrarea drumurilor
de acces și stabilirea unor proceduri de mișcare fără
probleme pot reduce aceste riscuri.

5. Asigurați instruirea șoferului cu privire la modul
de operare în siguranță a stivuitorului. Aceasta
include o ridicare adecvată și echilibrată, o deplasare la o viteză adecvată, privind întotdeauna în
direcția de deplasare, ținând brațele și picioarele
înăuntru, deplasându-se încet în poziție, descărcând cotele necesare etc.
6. Dacă nu sunt montate bare împotriva răsturnării,
modernizați stivuitorul cu echipamentul adecvat.

Mai multe sugestii
––

Achiziționați stivuitoare echipate cu protecție
împotriva răsturnării care să protejeze șoferul în
cazul în care stivuitorul se răstoarnă.

––

Introduceți un program de întreținere a căilor rutiere pentru a evita dezvoltarea gropilor. Asigurați
vizibilitatea mediului de lucru pentru șofer și
pentru pietoni.

––

Localizați zona de încărcare a utilajului de transport lângă zona de depozitare pentru paleți,
pentru a minimiza distanța de deplasare a
stivuitorului.

––

Instalați dispozitive de limitare a vitezei la stivuitoarele utilizate în zonele aglomerate pentru a vă
asigura că nivelurile de viteză sunt controlate.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

răniri grave sau accidente
dureri musculare
dureri lombare
vătămarea piciorului
vibrațiile întregului corp
deteriorarea produsului

Cum?
1. Mențineți căile de acces utilizate de stivuitoare
pentru a elimina suprafețele inegale, cum ar fi
gurile de canal și plăcile de andocare care nu se
potrivesc. Separați căile de circulație pentru pietoni de cele utilizate de stivuitoare.

Puncte de reţinut
Un stivuitor este un utilaj mare care se mișcă între
interiorul și exteriorul clădirilor unde se desfășoară
diverse activități. Căi de rulare bine definite și proceduri de deplasare sigure sunt necesare pentru a
asigura siguranța stivuitorului.

2. Utilizați o listă de verificare pentru a vă asigura că
principalele caracteristici de siguranță ale stivuitoarelor și traseelor de călătorie sunt operaționale
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Figura 49a. Asiguraţi suport pentru a creşte confortul
conducerii stivuitorului, cum ar fi un scaun de absorbţie
a vibraţiilor, oglinzi, structură deasupra capului şi paleţi
corespunzători.

Figura 49b. Utilizaţi o listă de verificare pentru a vă
asigura că principalele caracteristici de siguranţă ale
stivuitoarelor şi traseelor de deplasare sunt operaţionale
înainte de utilizarea zilnică.
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Mai multe sugestii
––

Un program de întreținere a utilajelor, efectuat de
personal calificat, va reduce frecvența reparațiilor
și va reduce nevoia lucrătorului de a îndepărta
barierele.

––

Colaborarea tuturor lucrătorilor este necesară
pentru întreținerea și curățarea corespunzătoare
a utilajelor. Realizați clar faptul că programul de
întreținere este o parte esențială a bunei gestionări a producției.

––

Recompensați lucrătorii pentru inspectarea și
întreținerea mașinilor;

Inspectați, curățați și întrețineți utilajele în mod regulat, inclusiv cablurile electrice.

De ce?
Un utilaj bine întreținut este mai puțin probabil să se
defecteze. Un utilaj prost întreținut poate avea nu
doar mai multe defecțiuni, ci poate fi și periculos.
Un utilaj bine întreținut cu cabluri sigure este
mai puțin probabil să prindă foc și să electrocuteze
muncitorii.
Aparatele de protecție trebuie, de asemenea, să
fie inspectate, curățate, reparate sau înlocuite, după
caz.

Puncte de reţinut
Întreținerea corespunzătoare nu înseamnă timp de
producție pierdut. Este o investiție în productivitate sporită, siguranță sporită și costuri reduse de
reparare.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

răniri grave sau accidente
electrocutare
funcționarea greșită
incendiu sau explozie
urgență necontrolată
deteriorarea produsului

Cum?
1. Elaborați un program de inspecție de rutină,
curățare și întreținere preventivă.
2. Creați un jurnal de inspecție și întreținere (registru) pentru fiecare utilaj și fiecare zonă de lucru.
Faceți acest registru disponibil tuturor lucrătorilor.
3. Desemnați personalul-cheie care să fie responsabil
de inspectarea utilajelor și a registrelor.
4. Întreținerea ar trebui să includă și faptul că
toate dispozitivele de protecție ale utilajului sunt
instalate.
5. Instruiți lucrătorii să efectueze inspecții în propriul lor domeniu de activitate și să raporteze
deficiențele.
6. Când se repară utilajele sau când se efectuează
lucrări de întreținere, mecanismele de comandă ale mașinilor trebuie să fie blocate și trebuie
să aibă o etichetă cu mențiunea „PERICOL! NU
ACȚIONAȚI!”
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Figura 50a. Partea frontală şi din spate ale unei etichete tipice utilizate atunci când echipamentul este scos
din funcţiune deoarece a devenit nesigur.

 Figura 50b. Aduceţi la cunoştinţă tuturor lucrătorilor implicaţi programul de întreţinere a utilajelor şi
le instruiţi-i să-şi îndeplinească sarcinile.
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care necesită precizie, se poate alege înălțimea
cotului. În cazul lucrărilor de asamblare ușoară
sau al ambalării obiectelor mari, înălțimea mâinii
trebuie să fie cu aproximativ 10–15 cm mai mică
decât nivelul cotului. Atunci când este necesară
o forță foarte puternică, o înălțime chiar mai
mică este adecvată pentru a permite utilizarea
greutății corporale. Cu toate acestea, o înălțime
de lucru prea scăzută trebuie evitată deoarece
poate provoca dureri de spate.
4. Dacă este posibil, utilizați o masă de lucru reglabilă, de exemplu o masă cu un dispozitiv hidraulic
pentru ridicarea sau coborârea înălțimii mesei.
5. Folosiți o platformă sau o structură plană similară
sub mese, suprafețe de lucru sau articole de lucru
pentru a ridica înălțimea mâinii de lucru. Utilizați
platforme sub picioare sau scaun pentru a reduce
înălțimea reală de lucru în raport cu nivelul cotului. Aceste ajustări sunt extrem de eficiente.

Reglați înălțimea de lucru pentru fiecare lucrător la
nivelul cotului sau ușor sub acesta.

De ce?
Înălțimea corectă a locurilor unde se lucrează cu mâinile facilitează munca eficientă și reduce oboseala.
Cele mai multe operațiuni de lucru sunt cel mai bine
efectuate în jurul nivelului cotului.
Dacă suprafața de lucru este prea ridicată, gâtul
și umerii devin rigizi și dureroși, pe măsură ce brațele
trebuie ținute la înălțime. Acest lucru se întâmplă atât
în poziții în picioare, cât și în scaun.
Dacă suprafața de lucru este prea scăzută, se
dezvoltă ușoare dureri de spate deoarece munca trebuie făcută cu corpul îndoit înainte. Acest lucru este
grav într-o poziție în picioare. Într-o poziție așezată, o
înălțime de lucru prea scăzută determină atât disconfort la umăr cât și la spate pe termen lung.

Mai multe sugestii
––

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

dureri musculare
distanța excesivă
oboseală excesivă
dureri lombare
dureri ale membrelor superioare
funcționarea greșită

––

Cum?

––

1. Pentru lucrătorii așezați, înălțimea suprafeței
de lucru trebuie să fie în jurul nivelului cotului.
Înălțimea de lucru poate fi ușor sub nivelul cotului, dacă forțele trebuie exercitate în jos. Dacă
utilizați o tastatură, înălțimea la care degetele
funcționează ar trebui să fie la nivelul cotului sau
puțin sub el. Acest lucru depinde de abilitățile de
tastare.
2. Ar trebui să se facă o excepție pentru o muncă
de înaltă precizie în poziție așezată. În acest caz,
obiectul poate fi ridicat ușor deasupra cotului
pentru a permite lucrătorului să vadă detalii fine.
În acest caz, oferiți cotiere. Un dispozitiv de
fixare poate fi, de asemenea, necesar pentru a
susține obiectul.
3. Pentru muncitorii în picioare, înălțimea mâinii trebuie să fie puțin sub nivelul cotului. Pentru lucrări

Reglarea înălțimii de lucru este mult mai ușoară
decât cred oamenii în mod normal. Deoarece
utilajele sau mesele sunt implicate, oamenii tind
să creadă că schimbarea înălțimii de lucru este
imposibilă sau prea scumpă. Nu este adevărat.
Învățând din exemplele de mai sus, folosiți propriile idei.
Sunt disponibile mese de lucru reglabile. Ele
facilitează utilizarea aceleiași stații de lucru de
către mai mulți oameni și, prin urmare, creșterea
productivității.
Dacă aceeași masă de lucru este folosită atât pentru lucrări în picioare, cât și așezate, aveți grijă
să asigurați o suprafață de lucru superioară pentru
munca în picioare și pentru a evita o înălțime de
lucru prea ridicată pentru lucrările așezate. Acest
lucru se face, de obicei, prin alegerea unei mese
adecvate pentru lucrătorii așezați și prin inserarea de platforme sau dispozitive sub obiecte de
lucru manipulate în timp ce stau, pentru a le ridica la nivelul corect. Alternativ, alegeți o înălțime
a mesei pentru lucrările în picioare și asigurați
scaune înalte și suporturi pentru picioare reglabile
pentru lucrările așezate.

Puncte de reţinut
Aplicați „regula cotului” pentru a determina înălțimea
corectă a mâinii pentru o eficiență mai mare și pentru
a reduce disconfortul gâtului, umărului și brațului.
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Figura 51a. Cele mai multe operaţii de lucru se efectuează cel mai bine în jurul nivelului cotului.

Figura 51b. Pentru lucrătorii aşezaţi, înălţimea suprafeţei de lucru trebuie să fie în jurul
nivelului cotului.

 Figura 51c. Dimensiuni recomandate pentru majoritatea sarcinilor aşezate.

 Figura 51d. Dimensiuni recomandate pentru munca în picioare.
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Mai multe sugestii
––

Întrebați lucrătorii scunzi dacă au dificultăți în a
ajunge comutatoarele și materiale. Discutați cu
ei cum se poate îmbunătăți acest lucru. Există de
obicei modalități practice de a rezolva problema.

––

Pentru un control al manivelei, o extensie poate
ușura operarea acesteia de către lucrătorii scunzi.
Luați în considerare aranjamente similare pentru
a îmbunătăți ajungerea dificilă a unor controale.

––

Un panou de control mobil sau o tastatură poate
face stația de lucru ușor de reglat atât pentru
lucrătorii înalți, cât și pentru cei scunzi.

Asigurați-vă că locul de muncă răspunde nevoilor
lucrătorilor scunzi.

De ce?
Diferențele în dimensiunea corpului lucrătorilor
sunt, de obicei, foarte mari în orice loc de muncă.
Diferențele devin din ce în ce mai mari în timp, deoarece lucrătorii ambelor sexe din diferite regiuni se
reunesc. Trebuie acordată o atenție deosebită pentru
ca toți lucrătorii să poată ajunge ușor la comutatoare
și materiale.
Comutatoarele și materialele care sunt prea
departe obosesc lucrătorii scunzi și reduc eficiența
acestora. Acest lucru este periculos și trebuie evitat.

Puncte de reţinut
Asigurați-vă că lucrătorii scunzi pot ajunge confortabil
la comutatoare și materiale.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

distanța excesivă
dureri musculare
dureri lombare
dureri ale membrelor superioare

Cum?
1. Achiziționați utilaje și echipamente cu înălțime
reglabilă a suprafeței de lucru. Apoi reglați
înălțimea pentru a se potrivi lucrătorilor scunzi.
2. Înlocuiți comutatoarele (deși acest lucru ar putea
fi relativ dificil odată ce utilajele sunt cumpărate)
și materialele astfel încât acestea să fie ușor accesibile lucrătorilor scunzi. Dacă aceleași comutatoare și materiale sunt folosite de muncitori înalți,
asigurați-vă că sunt și la îndemâna lucrătorilor
înalți.
3. Folosiți platforme pentru lucrătorii scunzi, astfel
încât poziția mâinilor acestor lucrători să devină
mai înaltă și să poată ajunge ușor la comutatoare
și materiale. Asigurați-vă că suportul nu prezintă
pericol de declanșare și cădere.
4. Utilizați un suport pentru picioare sau o platformă
mobilă pentru a permite lucrătorilor să ajungă la
anumite comutatoare sau la materiale dificil de
ajuns.
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Figura 52a. Utilizaţi o platformă pentru picioare pentru lucrătorii scunzi pentru a vă asigura o înălţime de lucru corespunzătoare la nivelul cotului.

Figura 52b. Evitaţi o situaţie în care comutatoarele sau utilajele sunt greu de ajuns.
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––

Este neeconomic și impracticabil să se proiecteze
echipamente pentru oameni de toate dimensiunile. Adesea, echipamentul este proiectat pentru
a acomoda aproximativ 90% din populația de
utilizatori propusă, ceea ce înseamnă că cei mai
mici și cei mai mari 5% pot fi excluși. Prin urmare,
la locul de muncă, asigurați-vă că și cei mai mari
și mai mici lucrători se simt în siguranță și confortabil cu spațiul existent. Doar respectarea reglementărilor ar putea să nu fie de ajuns.

––

De asemenea, luați în considerare celelalte nevoi
legate de mărimea corporală cu care se confruntă lucrătorii mai mari: mănuși, îmbrăcăminte de
protecție, căști, etc.

Asigurați-vă că locul de muncă răspunde necesităților
lucrătorilor înalți.

De ce?
În general, ajustarea înălțimii suprafeței de lucru
pentru persoanele înalte este relativ ușoară. Cu toate
acestea, spațiul de mișcare sau spațiul de sub masa de
lucru este dificil de extins după instalarea stației de
lucru. Înălțimea trebuie să fie suficient de mare încă
de la început pentru a acomoda persoanele înalte.
În scopul de a acomoda persoane înalte, este foarte important să se asigure o distanță adecvată a picioarelor și genunchiului. Spațiu suplimentar este, de
asemenea, necesar pentru a acomoda oameni înalți.
Spațiul suficient pentru a mișca cu ușurință picioarele și corpul va reduce oboseala și riscul de tulburări
musculo-scheletice, îmbunătățind astfel eficiența
lucrătorului.

Puncte de reţinut
Asigurați-vă că cei mai mari lucrători se simt confortabil și în siguranță cu spațiul existent.

Riscuri / Simptome
•
•
•

dureri musculare
dureri lombare
dureri ale membrelor superioare

Cum?
1. Verificați spațiul total de lucru al tuturor stațiilor
de lucru și al pasajelor pentru cel mai înalt lucrător și, dacă este necesar, măriți spațiul.
2. Verificați nivelul genunchiului și al piciorului
pentru stațiile de lucru folosite de cel mai înalt
lucrător. Dacă spațiul pentru genunchi și picioare
este prea îngust, luați în considerare modul în
care se poate extinde acesta. Ridicați înălțimea
mesei de lucru sau extindeți dimensiunea mesei
de lucru, de exemplu.
3. Marcați toate înălțimile nesigure în culori strălucitoare și cu semne de avertizare.

Mai multe sugestii
––

Întrebați cel mai înalt lucrător unde se simte nesigur sau dacă spațiul este prea îngust. Luați măsuri
pentru a face față în primul rând condițiilor nesigure și apoi disconfortului.
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Figura 53. Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu pentru lucrătorii mai mari în culoar
şi la staţiile de lucru. Asiguraţi-vă că este suficient spaţiu pentru genunchi şi picioare.
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4. Dacă este cazul, împărțiți suprafața mesei de
lucru în zone de sub activități, astfel încât
operațiunile diferite să fie efectuate secvențial.

Plasați materialele, instrumentele și butoanele de comandă utilizate frecvent la o distanță ușor accesibilă.

Mai multe sugestii

De ce?

––

Este foarte important să plasați în această zonă
principală de mișcare toate elementele utilizate
în mod regulat. Lăsați lucrătorii să adapteze stația
de lucru la nevoile lor.

––

Afișajele și instrucțiunile pot fi plasate dincolo de
această zonă ușor accesibilă, atât timp cât sunt
prezentate într-o formă ușor de citit.

––

Materialele, uneltele și comutatoarele pot fi
plasate nu numai pe masa de lucru principală, ci
și pe o masă laterală sau pe un suport amplasat
la îndemână. Elementele mai puțin utilizate pot fi
plasate în partea laterală a lucrătorului.

––

Uneltele sau materialele folosite doar ocazional
(de exemplu, de câteva ori pe oră) pot fi plasate la o distanță la care se ajunge, înclinându-se
înainte sau întinzându-se deoparte sau chiar în
afara zonei de lucru imediate, fără pierderi de
productivitate.

––

Asigurați o ajustare pentru lucrătorii stângaci.

Timpul și energia sunt economisite prin plasarea
materialelor, a instrumentelor și a comutatoarelor la
îndemâna lucrătorilor.
O distanță excesivă înseamnă o pierdere a timpului de producție și un efort suplimentar.
Distanța care poate fi ajunsă cu ușurință fără
îndoire înainte sau întindere este destul de mică. De
asemenea, întinderea excesivă poate duce la dureri
de gât, umeri și spate, precum și la imprecizii ale
operațiunilor.

Riscuri / Simptome
•
•
•

distanța excesivă
dureri repetitive
dureri lombare

Cum?
1. Așezați instrumentele și comutatoarele utilizate
frecvent în zona principală de mișcare a mâinilor. Aceasta este situată între 15 și 40 cm față de
partea din față a corpului și la 40 cm de partea
laterală a corpului la înălțimea cotului.

Puncte de reţinut
Plasați materialele, instrumentele și comutatoarele utilizate frecvent la o distanță cât mai ușoară.
Această zonă ușor accesibilă este destul de îngustă
și o puteți determina prin încercarea de a o atinge,
păstrând în același timp poziția naturală.

2. Așezați toate materialele utilizate frecvent în
această zonă primară de mișcare a mâinii sau la
marginea acestei zone. Când materialele sunt
livrate în cutii sau coșuri, pe paleți sau rafturi,
acestea trebuie amplasate la îndemână și la
înălțimea cotului.
3. Pentru posturi de lucru similare, organizați plasarea instrumentelor, a comutatoarelor, a materialelor și a altor articole de lucru într-o combinație
bună între ele. De exemplu, atunci când mai
multe tipuri de materiale sunt colectate în același
timp sau unul după altul, plasați-le în aceeași
zonă în recipiente diferite. Standardizați localizarea tuturor acestor elemente pe baza opiniilor
lucrătorilor.
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Figura 54. Aşezaţi materialele, instrumentele şi comenzile utilizate frecvent la un loc uşor de ajuns.
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Mai multe sugestii
––

Luați în considerare întreaga zi lucrătoare la
postul de lucru. Acordați atenția cuvenită tuturor
sarcinilor pregătitoare și subsidiare necesare. O
suprafață de lucru de o anumită dimensiune este
adesea utilă chiar dacă sarcinile principale nu o
necesită.

––

De asemenea, luați în considerare locurile pentru
unelte mici, papetărie și alte obiecte personale.

––

Dacă este cazul, utilizați o masă laterală, o
suprafață plană existentă pe un suport sau în
apropierea meselor de lucru.

Asigurați o suprafață de lucru multifuncțională stabilă
la fiecare stație de lucru.

De ce?
Lucrul la orice stație de lucru constă într-o varietate
de sarcini, inclusiv pregătirea, operațiunile principale,
înregistrarea, comunicarea și întreținerea. O suprafață
de lucru stabilă de o anumită dimensiune este necesară pentru a acoperi nu numai sarcinile principale, ci și
diverse alte sarcini.
O suprafață de lucru care este prea îngustă sau
instabilă produce pierderi de timp și mai mult efort,
reducând astfel eficiența muncii și sporind oboseala.

Puncte de reţinut
Asigurați o suprafață de lucru stabilă la fiecare stație
de lucru pentru a fi utilizată pentru o varietate de sarcini pregătitoare, principale și subsidiare.

Riscuri / Simptome
•
•
•

dureri musculare
dureri lombare
distanța excesivă

Cum?
1. La fiecare stație de lucru asigurați o suprafață de
lucru stabilă, de dimensiuni adecvate, unde se pot
face diverse activități, inclusiv pregătirea, sarcini
principale, sarcini de înregistrare, comunicare și
întreținere. O astfel de suprafață este de obicei
disponibilă atunci când lucrarea necesită o masă
de lucru, dar tinde să fie neglijată atunci când
operațiunile principale nu necesită o masă.
2. Evitați o suprafață de lucru improvizată sau o
suprafață instabilă. Munca făcută pe aceasta devine frustrantă și de calitate scăzută.
3. Grosimea suprafeței de lucru nu trebuie să
depășească 5 cm. Acest lucru este necesar pentru
a asigura spațiul genunchiului dedesubt. Prin
urmare, evitați așezarea sertarelor sau a rafturilor sub masă în fața lucrătorului așezat unde sunt
poziționate picioarele.
4. În cazul unei stații de lucru cu unitate de afișare
vizuală (VDU), este necesară o suprafață de lucru,
pe lângă spațiul de tastatură, pentru pregătire,
menținerea documentelor, scriere și întreținere.
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Figura 55. Furnizaţi o suprafaţă de lucru multifuncţională stabilă la fiecare
staţie de lucru.
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Mai multe sugestii
––

Există două modalități ușoare de a afla despre
poziții nenaturale. În primul rând, întrebați lucrătorii dacă simt durere sau disconfort în timpul
muncii. În al doilea rând, urmăriți operațiunile de
lucru și găsiți cele realizate prin întinderea, îndoirea sau răsucirea corpului.

––

Înălțimile optime pentru operațiunile frecvente de
lucru sunt: pentru munca în picioare între nivelul
taliei și nivelul inimii; Pentru munca de ședere
între nivelul cotului și nivelul inimii.

––

Lucrătorii obosesc dacă operațiunile de lucru
sunt întotdeauna efectuate în același loc, chiar
și în locul optim. Variațiile posturii de lucru sunt
esențiale. Prin urmare, evitați sarcini repetitive
care trebuie să fie efectuate în aceeași poziție
constantă.

Asigurați-vă că lucrătorii pot sta în mod natural, cu
greutatea pe ambele picioare și pot efectua lucrări
aproape și în fața corpului.

De ce?
Operațiunile de lucru sunt mai stabile și mai eficiente
atunci când se fac aproape și în fața corpului într-o
poziție naturală. Stația de lucru ar trebui proiectată
astfel încât să permită astfel de operațiuni.
Lucrul într-o poziție instabilă poate provoca o
greșeală costisitoare.
Oboseala lucrătorilor și riscul de tulburări ale
gâtului, umărului, brațului și a spatelui sunt reduse atunci când munca se face evitând pozițiile
nenaturale.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

Puncte de reţinut

dureri lombare
distanța excesivă
dureri repetitive
dureri a membrelor superioare

Când se lucrează într-o poziție naturală, cu greutate
pe ambele picioare și fără îndoire sau răsucire, oboseala este mai mică și productivitatea este mai mare.
Faceți aranjamente pentru poziții bune ale mâinii care
să permită această poziție.

Cum?
1. Aranjați toate operațiunile importante și frecvente, astfel încât acestea să fie efectuate aproape și
în fața corpului și în jurul sau ușor sub nivelul cotului. Asigurați-vă că masa de lucru sau înălțimea
de lucru este aproape și în fața corpului și nu
prezintă obstacole.
2. Asigurați-vă că aceste operațiuni frecvente pot
fi efectuate fără ridicarea cotului în înălțime sau
prin îndoirea sau răsucirea corpului suficient de
mult pentru a provoca disconfort.
3. Oferiți stații de lucru reglabile atunci când sunt
utilizate de către diferiți lucrători sau în care sunt
îndeplinite diferite sarcini. Dacă stațiile de lucru
reglabile sunt impracticabile, furnizați platforme
sau alte mijloace pentru a regla înălțimea de lucru
pentru fiecare lucrător. Utilizați dispozitive de
ridicare și înclinare dacă este necesar.
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Figura 56a. Oferiţi o staţie de lucru în picioare pentru o muncă care necesită o mişcare a corpului
şi o forţă mai mare.

Figura 56b. Este întotdeauna de dorit să lucraţi
în faţa corpului la înălţimea cotului sau la un
nivel puţin mai jos. Utilizaţi dispozitive de ridicare şi înclinare dacă este necesar.

Figura 56c. Lucrul în faţa corpului la înălţimea
cotului sau la un nivel puţin mai jos este întotdeauna de dorit. Utilizaţi dispozitive de ridicare
şi înclinare dacă este necesar.
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4. Dacă sarcinile principale sunt realizate într-o
postură așezată, atunci ar trebui să se ofere
oportunități pentru statul ocazional în picioare,
de ex. pentru colectarea materialelor din depozit,
comunicarea cu ceilalți lucrători sau monitorizarea rezultatelor muncii sau după terminarea unuia
sau a câtorva cicluri de lucru.

Permiteți lucrătorilor să se alterneze statul în picioare
și șezutul la locul de muncă cât mai mult posibil.

De ce?

5. Dacă este cazul, organizați rotația locurilor de
muncă, astfel încât același lucrător să poată trece
prin diferite locuri de muncă, alternând între
statul în picioare și așezat.

Alternarea statului în picioare și așezarea este mult
mai bună decât păstrarea oricărei posturi pe o perioadă lungă de timp. Este mai puțin stresantă, reduce
oboseala și îmbunătățește moralul.
Alternarea statului în picioare cu așezatul poate însemna combinarea diferitelor sarcini, facilitând
astfel comunicarea și dobândirea de competențe
multiple.
Munca strictă la utilaj necesită păstrarea aceleiași
poziții. Acest lucru este obositor și tinde să crească
greșelile. Oferind șanse pentru așezat ocazional sau
stat în picioare, munca devine mai bine organizată.

6. Dacă nu este posibilă alternarea în picioare și
așezatul la locul de muncă, introduceți pauze
scurte pentru a permite schimbarea.

Mai multe sugestii
––

Dacă este dificilă introducerea unei noi rutine
de alternare între stat și șezut, încercați doar să
vedeți dacă astfel de schimbări sunt posibile prin
oferirea de scaune lucrătorilor în picioare pentru
așezări ocazionale și prin oferirea unui spațiu
suplimentar pentru lucrătorii așezați în care pot fi
îndeplinite anumite sarcini secundare în picioare.
Acest proces poate facilita o nouă rutină.

––

Aptitudinile multiple sunt din ce în ce mai importante pentru diferite tipuri de muncă. În
aranjarea muncii multi-calificate de către un grup
de muncitori, este posibilă combinarea sarcinilor în picioare și așezate pentru fiecare lucrător
individual.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

dureri repetitive
monotonie
dureri ale membrelor superioare
dureri lombare
oboseală excesivă
lipsa de acceptare

Cum?
1. Asigurați locuri de muncă așezate pentru lucrătorii care îndeplinesc sarcini care necesită precizie
sau inspecție detaliată a articolelor de lucru și
locuri de muncă în picioare pentru lucrătorii care
îndeplinesc sarcini care necesită mișcări corporale
și forță mai mare.

Puncte de reţinut
Ajustați sarcinile de lucru pentru a crea oportunități
de a alterna statul în picioare și șezutul pentru o mai
mare eficiență și confort.

2. Atribuiți sarcini de lucru astfel încât lucrătorul să
poată face diferite sarcini prin alternarea statului
în picioare și așezat în timpul muncii. De exemplu, pregătirea în picioare și așezat, utilizarea
utilajelor electrice în picioare, inspectarea și
înregistrarea așezat.
3. Dacă sarcinile principale se efectuează la stațiile
de lucru în picioare, permiteți așezarea ocazională (de exemplu, pentru înregistrare sau la sfârșitul
unei serii de sarcini de lucru).
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Figura 57a. Pentru alternarea posturilor în picioare şi aşezate atunci
când se fac aceleaşi sarcini sau altele similare la o masă de lucru, este
util un scaun înalt cu un suport de picioare bun. Asiguraţi-vă că există
suficient spaţiu pentru picioare în fiecare poziţie.

Figura 57b. (I) şi (ii) Permiteţi lucrătorilor să alterneze statul în picioare şi şezutul la locul
de muncă cât mai mult posibil.
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Mai multe sugestii
––

Diverse scaune ieftine pot fi folosite pentru a sta
ocazional. Scaunele de suport pentru așezări ocazionale ușoare pot fi de asemenea de ajutor. Este
util dacă aceste scaune nu ocupă prea mult spațiu
și nu deranjează lucrul.

––

Asigurați-vă că locul pentru așezat ocazional este
accesibil și sigur.

Oferiți muncitorilor în picioare scaune pentru șederi
ocazionale.

De ce?
Statul permanent în picioare este foarte obositor.
Crește durerea în spate și picioare și afectează calitatea muncii. O așezare ocazională ajută la reducerea
oboselii.
Statul în permanență în picioare este deseori considerat o disciplină. Dar majoritatea lucrătorilor în picioare au șansa de a sta și ar trebui să li se permită să
facă acest lucru prin furnizarea de scaune. Acest lucru
contribuie la creșterea calității muncii și a satisfacției
profesionale.
Dacă unele dintre sarcinile îndeplinite de muncitorii în picioare pot fi făcute așezat, faceți aranjamente
pentru acest lucru. Alternarea șezutului și statului în
picioare reprezintă o modalitate bună de organizare a
muncii.

Puncte de reţinut
Șezutul ocazional este un principiu bun pentru munca
în picioare. Încurajați-l și asigurați scaune lângă stația
de lucru.

Riscuri / Simptome
•
•
•

dureri lombare
dureri musculare
dureri repetitive

Cum?
1. Furnizați un scaun în apropierea fiecărui lucrător
aflat în picioare. Dacă nu există spațiu pentru
acest scop imediat lângă stația de lucru, puneți
scaune sau o bancă lângă un grup de muncitori.
2. Vedeți dacă muncitorii folosesc scaune improvizate pentru așezat ocazional. În mod oficial,
permiteți lucrătorilor să utilizeze scaune atunci
când au nevoie de ele.
3. Verificați dacă o parte din sarcinile atribuite
lucrătorului în picioare poate fi făcută așezat (de
exemplu, unele sarcini pregătitoare sau supravegherea funcționării utilajului). Faceți aranjamente
pentru lucrări așezate ocazional, acolo unde este
posibil.
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Figura 58a. Utilizaţi o varietate de mijloace pentru a
asigura confortul unui lucrător în picioare.

Figura 58b. Oferiţi muncitorilor în
picioare scaune astfel încât să poată
sta ocazional.

Figura 58c. La o staţie de lucru pentru muncă în picioare, poate fi util un scaun înalt pentru aşezat
ocazional în timp ce urmăriţi activitatea.
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4. Asigurați o bună suprafață a scaunului cu o anumită umplutură, nici prea tare sau prea moale, astfel încât lucrătorul să poată schimba cu ușurință
postura de ședere pe scaun.

Oferiți muncitorilor așezați scaune reglabile, cu
spătar.

5. Asigurați o bună mobilitate necesară pentru muncă și schimbări ocazionale ale posturii de ședere
în timpul statului în scaun. Scaunele cu rotile cu 5
picioare sunt bune pentru multe sarcini așezate.

De ce?
Lucrul așezat pare confortabil în comparație cu alte
forme de muncă. Cu toate acestea, șezutul timp de
multe ore este, de asemenea, obositor. Scaunele bune
reduc oboseala, îmbunătățesc eficiența muncii și sporesc satisfacția profesională.
Adesea nu este considerat util să se investească
bani în scaune. Însă luați în considerație că un scaun
poate ține ani de zile și că costul pe zi reprezintă doar
o mică parte a costului forței de muncă (o estimare
este de 0,1% sau chiar de 0,01%). Un scaun bun care
îmbunătățește productivitatea și satisfacția profesională nu depășește acest cost minim.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

––

Asigurați o bună combinație între înălțimea
corectă a scaunului (capătul inferior al nivelului
genunchiului) și înălțimea de lucru corectă (nivelul
cotului). Este greșit să folosiți un scaun mai mare
decât înălțimea corectă pentru a ajunge la nivelul
cotului la o masă de lucru ridicată, deoarece un
scaun înalt limitează coapsele și restricționează
mișcările picioarelor; Acest lucru este foarte obositor pentru muncitor.

––

Nu folosiți cotierele pentru lucru care necesită o
mulțime de mișcări ale brațelor, deoarece acestea inhibă mobilitatea. Cotierele sunt uneori utile
pentru a da sprijin întregului braț. În acest caz,
susținerea întregului braț este mai bună decât
sprijinirea încheieturii mâinii.

––

După ajustarea înălțimii scaunului, astfel încât
lucrările să fie ușor sub nivelul cotului, picioarele
se pot legăna. Acest lucru se întâmplă atunci când
înălțimea de lucru nu este reglabilă. În acest caz,
utilizați un suport pentru picioare.

dureri lombare
dureri ale a membrelor superioare
dureri musculare
oboseală excesivă

Cum?
1. O înălțime adecvată a scaunului este înălțimea la
care lucrătorul poate sta așezat cu picioarele plat
și confortabil pe podea și fără nici o presiune asupra spatelui coapsei inferioare. Furnizați un scaun
cu înălțime reglabilă. Reglarea înălțimii trebuie să
fie foarte ușoară în timp ce stați pe scaun.

Puncte de reţinut

2. Dacă un scaun reglabil nu este fezabil, fiecare lucrător ar trebui să folosească un scaun cu
înălțimea corectă sau, alternativ, să utilizeze un
suport de picior sau o pernă de scaun pentru a
obține diferența corectă de înălțime dintre pardoseală și scaun.

Asigurați scaune „ergonomice” ajustabile pentru fiecare lucrător pentru o înălțime corectă a scaunului și cu
un spătar bun. Scaunul ar trebui să permită o mobilitate bună în scaun. Nu uitați să instruiți toți lucrătorii
cum să își ajusteze scaunele.

3. Folosiți un spătar cu căptușeală care susține partea inferioară a spatelui (adesea denumită zona
lombară) la nivelul taliei (aproximativ 15–20 cm
deasupra suprafeței scaunului), deoarece oamenii
se vor apleca atât în față, cât și în spate în scaun.
Spătarul trebuie să susțină și partea din spate,
pentru a se sprijini ocazional înapoi.
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Figura 59a. Asiguraţi lucrătorii aşezaţi cu scaune reglabile, cu spătar.

 Figura 59b. Asiguraţi o staţie de lucru
aşezată reglabilă pentru o sarcină care
necesită o precizie ridicată.
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2. Dacă o masă de lucru cu înălțime reglabilă nu este
disponibilă, utilizați mese joase pentru muncitori
scunzi și mese mai înalte pentru lucrătorii înalți
pentru a ține tastatura la nivelul cotului. Dacă
sunt disponibile numai mese înalte, asigurați muncitorii scunzi cu un scaun înalt și un suport pentru
picioare, astfel încât ambele picioare să fie plate
pe suportul pentru picioare.

Utilizați stații de lucru la computer adaptate în
funcție de înălțime și aranjați perifericele aferente
computerului la o distanță ușor accesibilă.

De ce?

3. Dacă este utilizat un laptop, este preferat un LCD
cu ecran plat, pe care muncitorul îl poate folosi în
timp ce ridică capul la un unghi de vizionare mai
bun, posibil împreună cu o tastatură externă.

Ajustarea înălțimii stației de lucru în pozițiile preferate ale afișajelor și comenzilor poate reduce durerile
vizuale, de gât, umăr și spate.
Dacă se poate ajusta cu ușurință ecranul de
afișare, înălțimea tastaturii și a scaunului, atât lucrătorii înalți cât și cei scunzi pot folosi aceeași stație de
lucru confortabil.
Utilizarea prelungită a unui computer portabil pe
un birou standard poate fi tensionată la nivelul gâtului, mâinilor, încheieturilor și umerilor. Acest lucru se
datorează faptului că laptopurile au ecrane mai mici
și mai joase, tastaturi și track-paduri mai mici. Stațiile
de lucru reglabile pot evita aceste dureri.
Perifericele de calculator care sunt bine aranjate
la îndemâna lucrătorului pot reduce mișcările inutile
de suprasolicitare și pot asigura o iluminare adecvată,
reducând în același timp reflecțiile ecranului.
Stațiile de lucru la computer bine adaptate pot
ajuta lucrătorii să-și organizeze munca în ritm propriu. Lucrătorii pot astfel să introducă micro-pauze
care îi ajută să se recupereze din cauza oboselii și a
muncii.

4. Oferiți suport pentru dispozitivele de intrare, cum
ar fi o tastatură și un mouse. Dacă se utilizează un
sertar pentru tastatură, poziționați-o sub nivelul cotului. Mouse-ul ar trebui să fie aproape de
lucrător, astfel încât să nu se producă prea multă
întindere.
5. Organizați elementele de lucru și elementele
stației de lucru (de exemplu, dulapul de birou,
lumina de birou, suportul pentru documente etc.)
pentru a fi în raza muncitorului. Spațiul de lucru
primar ușor accesibil trebuie să acomodeze dispozitivele de intrare, în timp ce spațiul de lucru
secundar este utilizat pentru monitor și suportul
pentru documente etc.

Mai multe sugestii
––

Instruiți utilizatorii despre postura corectă de
ședere la masa de lucru. Educați utilizatorii cu
privire la utilizarea diferitelor comenzi ale scaunului reglabil.

––

Dacă se utilizează un CPU permanent, poziționați-l
pe partea laterală a mesei. Alte elemente care
nu sunt necesare ar trebui stocate (de ex. manuale de arhivă, documente) pentru a mări spațiul
pentru picioare.

––

Programați perioadele de odihnă pentru a permite
exerciții de întindere și exerciții vizuale, cum ar fi
privirea înainte și înapoi spre obiectele îndepărtate și apropiate.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

dureri ale membrelor superioare
dureri ale ochilor
dureri repetitive
dureri musculare
tulburare indusă de stres

Cum?
1. Utilizați mobilier reglabil în înălțime, inclusiv o
masă, un scaun și un monitor pentru computer.
Masa trebuie să fie reglabilă pentru a se potrivi
cu o gamă de lucrători scunzi și înalți (în majoritatea cazurilor 56–72 cm). Scaunul trebuie să aibă
înălțimea și unghiul spătarului reglabilă. Monitorul
computerului (fie un CRT, sau LCD) trebuie să aibă
o înălțime reglabilă.

Puncte de reţinut
Reglați masa, scaunul, monitorul computerului și
înălțimea tastaturii pentru fiecare lucrător. Acesta
este primul pas către reducerea incidenței afecțiunilor
musculo-scheletice și a plângerilor despre starea de
sănătate.

126

Proiectarea staţiilor de lucru

Figura 60a. Fiecare utilizator al unităţii de afişare vizuală trebuie să poată să-şi
găsească cele mai bune poziţii de lucru.

 Figura 60b. Aranjaţi masa de lucru a computerului astfel încât munca să se facă confortabil. Instruiţi operatorul despre poziţiile de
lucru şi aranjamentele de spaţiu adecvate.
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Mai multe sugestii
––

Toata lumea știe ca vederea se schimbă odată cu
vârsta, însoțită de o reducere rapidă a performantelor vizuale. Cu toate acestea, există mulți
oameni care încă nu și-au corectat vederea pentru
munca lor de zi cu zi.

––

Țineți minte că cerințele pentru lentilele corective pentru un VDU sau ecranul computerului sunt
diferite de cele pentru citirea unei copii pe suport
de hârtie. Un ecran de afișare necesită o distanță
mai mare de vizionare (mai mare de 50 cm) și
un unghi de vizualizare care nu poate fi atins de
obiectivele bifocale.

––

Curățați în mod regulat ochelarii, ecranul și filtrul
anti-orbire.

Furnizați în mod regulat examinări oculare și ochelari
adecvați pentru lucrători care folosesc o unitate de
afișare vizuală (VDU).

De ce?
Majoritatea problemelor vizuale raportate de utilizatorii de calculatoare sau VDU sunt rezultatul vederii
necorectate sau incorect corectate.
Vizibilitatea necorespunzătoare adaugă disconfort
posturii și plângeri la nivelul gâtului și umărului. Mulți
operatori adoptă o poziție proastă pentru a compensa
dificultățile lor vizuale (de exemplu, îndoirea înainte pentru a reduce distanța de vizionare, înclinarea
capului pentru a vedea mai bine).
Puțini oameni au o vedere perfectă și mulți au
nevoie de lentile de corecție speciale pentru munca la
VDU.
Vederea corectată are multiple efecte: reduce
oboseala vizuală și durerea de cap, previne durerea
gâtului, umărului și a spatelui și crește eficiența.

Puncte de reţinut
Reduceți oboseala ochilor și disconfortul posturii de
la munca VDU, purtând ochelari corespunzători ori de
câte ori este necesar și luând pauze regulate pentru a
permite recuperarea ochilor.

Riscuri / Simptome
•
•
•

dureri ale ochilor
dureri ale membrelor superioare
dureri musculare

Cum?
1. Oricine se confruntă cu oboseală vizuală din cauza
lucrului la ecran și tastatură (VDU) trebuie supus
unei examinări complete la ochi.
2. Asigurați o corecție a vederii adecvată în mod
special lucrului VDU. Lentilele pentru o singură sarcină pot să nu fie potrivite pentru o altă
sarcină.
3. Verificați vederea operatorilor VDU ca parte a
unui program regulat de verificare a sănătății,
cel puțin o dată la doi ani. Informați opticianul
(specialistul în îngrijirea vederii) despre diferitele
activități vizuale pe care le efectuați.
4. Dacă o sarcină este solicitantă din punct de vedere vizual, este important să se ia pauze regulate
pentru a permite recuperarea ochilor.
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Figura 61a. Asiguraţi examinări oculare pentru lucrătorii care folosesc în mod
regulat un VDU sau un computer.

Figura 61b. Asiguraţi o corecţie a vederii potrivită pentru lucrările de afişare vizuală.
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până la planul vertical al suportului, aproximativ
o pătrime din lungimea scării între suporturi).
Asigurați atât partea inferioară cât și partea superioară pentru a preveni deplasarea.

Asigurați o bază solidă și stabilă și aranjamente de
bariere suficiente pentru lucrul în locuri înalte.

3. Asigurați schelele clădirilor în suficiente locuri
pentru a preveni colapsul schelei. Montați toți
stâlpii schelei pe plăcile de bază corespunzătoare.

De ce?

4. Așezați garduri de protecție de înălțime de aproximativ 1 m înălțime, cu balustradă de-a lungul
scărilor și pe toate laturile deschise ale unor
locuri mai mari de aproximativ 0,7 m. Parapete ar
trebui amplasate pe laturile în care obiectele în
cădere ar putea răni alte persoane.

Lucrul pe suprafețe înalte necesită aranjamente speciale de protecție, deoarece căderea de la înălțime
provoacă vătămări grave, adesea ducând la accidente mortale. Sunt necesare aranjamente speciale
pentru accesul sigur, stabilitatea piciorului, schele și
protecția împotriva căderilor.
Accesul la zonele de lucru înalte este de obicei
asigurat de scări, trepte sau echipamente de ridicare. Mijloacele de acces trebuie să fie sigure, ușor de
utilizat și protejate împotriva căderilor.
O bază sigură este absolut esențială pentru o
muncă sigură pe suprafețe înalte. Suprafețele înalte
pot fi parte a instalațiilor existente sau a unei platforme temporare sau a schelei. Munca de bună calitate
poate fi realizată numai printr-un set adecvat de
măsuri.
Protecția împotriva căderilor trebuie asigurată
atât prin păstrarea adecvată a deschiderilor și a platformelor de picior, cât și prin echipamentul individual
de protecție. Ambele măsuri trebuie combinate pe
toate suprafețele ridicate deasupra unei anumite
înălțimi.

5. Asigurați-vă că muncitorul care lucrează într-un
loc înalt mai mare decât un nivel desemnat (de
exemplu 2 m sau mai mult, în funcție de reglementări) poartă o centură de siguranță sau un
cablu bine legat la o structură stabilă.
6. Platformele și schelele la înălțime trebuie să fie
inspectate de o persoană competentă cel puțin o
dată pe săptămână și după vremea rea și vânt.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

căderea de la înălțime
alunecări, împiedicări sau căderi
dureri musculare
oboseală excesivă
siguranța pietonilor

Cum?

––

Trebuie să existe o distanță suficientă pentru a
lucra într-un loc înalt pentru a asigura o muncă
sigură și eficientă.

––

Plasați plase de siguranță pentru prevenirea căderilor, dacă este necesar.

––

Stabiliți practici sigure de încărcare sau plasare
a încărcăturilor pe o platformă sau schelă înaltă
pentru a preveni căderea, rularea sau dispersia
acestora.

Puncte de reţinut

1. Oferiți o platformă, podea sau schelă, fermă și
stabilă, echipate cu mijloace de acces adecvate.
Porțiunea pentru picior trebuie să fie dreaptă și
rigidă fără găuri sau obstacole care ar putea provoca poticnire. Suportul trebuie să poată suporta
sarcina maximă necesară fără a se clătina sau a se
deplasa.

Suportul solid, rigid și stabil, cu protecție împotriva
căderii, este esențial pentru o muncă sigură și eficientă pe un loc înalt.

2. Când utilizați o scară pentru a ajunge într-un loc
înalt, fixați un lanț sau fixați scara pentru a preveni alunecarea (cu distanța orizontală de la bază
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Figura 62a. Asiguraţi scările la vârf sau în apropierea
acestuia, chiar dacă sunt utilizate doar pentru o perioadă scurtă de timp.

Figura 62b. Asiguraţi-vă că fundaţia unei scări este
asigurată în fiecare situaţie locală.

Figura 62c. Furnizaţi şi utilizaţi centuri de siguranţă
în timp ce lucraţi la înălţime.
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excesiv, poate fi necesară închiderea sau echiparea cu aer condiționat al cabinei.
5. Examinați confortul șoferului, de exemplu în ceea
ce privește zgomotul și vibrațiile, vizibilitatea
șoferului așezat și operațiunile pentru a merge în
diferite direcții.

Creșteți siguranța și confortul cabinelor de condus și a
scaunelor vehiculelor utilizate la locul de muncă.

De ce?

Mai multe sugestii

Vehiculele sunt utilizate într-o varietate de situații.
Atenția la siguranța și confortul cabinelor este
esențială pentru creșterea siguranței conducătorilor și
a persoanelor din apropiere.
Accidentele care implică cabine și conducătorii
vehiculelor la locul de muncă duc adesea la decese și
alte consecințe grave. De obicei, măsurile împotriva
coliziunii sau răsturnării vehiculelor pot preveni și
atenua astfel de consecințe în mai multe rânduri.
Confortul în cabina de conducere sporește
siguranța vehiculelor la locul de muncă. Exemple sunt
protecția împotriva căldurii sau frigului, reducerea
zgomotului și a vibrațiilor, centurile de siguranță bune
și vizibilitatea din poziția așezată.

Puneți marcaje pe comutatoare și afișajele importante pentru a ajuta începătorii în operarea
vehiculului în diferite situații.

––

Asigurați un loc pentru a pune o sticlă de apă
potabilă la îndemână din poziția așezată.

––

Verificați dacă funcționarea vehiculului afectează
vizibilitatea afișajelor importante.

––

Asigurați o vizibilitate bună din poziția așezată
ținând cont de șoferii de dimensiuni diferite.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

––

Siguranța și confortul cabinelor sunt importante
pentru prevenirea și atenuarea consecințelor grave
ale unui accident de autovehicul. Luați în considerare posibilele condiții extreme cum ar fi coliziunile și
conducătorii fără experiență.

răniri grave sau accidente
dureri musculare
căldură sau frig excesiv
vibrația întregului corp
pierderea auzului
expunerea la substanțe chimice periculoase

Cum?
1. Asigurați-vă că cabina de conducere are o structură stabilă care poate preveni rănirea capului
șoferului și a altor părți ale corpului în caz de coliziune sau răsturnare.
2. Asigurați acces ușor la scaunul șoferului și trepte
rezistente la înălțimea corespunzătoare. Mânerele
de prindere adecvate pot fi utile.
3. Asigurați-vă că poziția scaunului este reglabilă pentru toți șoferii care folosesc vehiculul.
Confirmați că centurile de siguranță nu provoacă
disconfort și că oglinzile sunt reglate de fiecare
dată când un șofer diferit utilizează vehiculul.
4. Examinați necesitatea de a proteja șoferul de
căldură și frig. În cazul operațiunilor cu durată
lungă de funcționare în condiții de căldură sau frig
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Figura 63a. Aranjaţi scaunul, spaţiul pentru picioare şi comutatoarele pentru operaţiuni de conducere sigure şi confortabile.

Figura 63b. Asiguraţi oglinzi şi lumini în poziţii adecvate pentru a permite vizibilitatea largă în diferite situaţii de operare.
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Mai multe sugestii

Sporiți utilizarea luminii naturale și asigurați o vedere
exterioară.

––

Combinați lumina naturală cu lumini artificiale
pentru a îmbunătăți iluminatul la locul de muncă.

––

Aveți grijă, deoarece ferestrele și ferestrele de
acoperiș furnizează căldură în condiții meteorologice fierbinți (și pot provoca pierderi de căldură
pe timp rece).

––

Într-un climat cald, orientați ferestrele și deschiderile departe de căldura directă a soarelui
sau protejați-le de lumina directă a soarelui și
radiațiile UV.

De ce?
Lumina naturală este cea mai bună și mai ieftină sursă
de iluminare. Folosirea luminii de zi reduce costurile
de energie.
Distribuția luminii la locul de muncă poate fi
îmbunătățită prin folosirea mai multor surse de lumină
de zi. Măsurile de utilizare a luminii de zi sunt eficiente pentru anii ce urmează și contribuie foarte mult la
îmbunătățirea eficienței și confortului lucrătorilor.
Folosirea luminii de zi reprezintă o acțiune
ecologică.

Puncte de reţinut
Folosirea luminii naturale reduce costurile de energie
electrică și este ecologică.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

dureri ale ochilor
oboseală excesivă
lipsa contactului vizual cu exteriorul
creșterea ratelor de rănire

Cum?
1. Curățați ferestrele și îndepărtați obstacolele care
împiedică pătrunderea luminii naturale.
2. Modificați locul de muncă sau locația utilajelor
astfel încât lucrătorul să aibă mai multă lumină
naturală.
3. Extindeți dimensiunea ferestrelor sau plasați
ferestrele mai sus pentru a profita de lumina
naturală.
4. Separați întrerupătoarele pentru diferite lămpi
electrice sau pentru diferite rânduri de lumini,
astfel încât părți ale iluminatului să poată fi oprite
atunci când există suficientă lumină naturală la
locurile de muncă din apropierea ferestrelor.
5. Instalați ferestre de acoperiș cu material semitransparent la intervale adecvate. Acestea pot
fi instalate în acoperișul existent prin înlocuirea
simplă a câtorva panouri de acoperiș cu panouri
din plastic translucide.
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Figura 64. Folosirea luminii de zi reduce costurile de energie.
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––

Utilizați culori deschise pentru pereți și tavan atunci
când este nevoie de mai multă lumină.

Puncte de reţinut

De ce?

Pereții și tavanele de culoare deschisă creează un
mediu de lucru confortabil și eficient.

Alegerea culorilor pentru pereți și tavan este de
mare importanță, deoarece diferite culori au reflexie
diferită. Albul are cea mai mare reflectivitate (până la
90%), în timp ce culorile întunecate au procente mult
mai mici.
Pereții și tavanul în culori deschise contribuie la
economisirea energiei, deoarece produc o iluminare
mai înaltă a încăperilor cu mai puține lumini.
Pereții și tavanele de culoare deschisă fac camerele mai confortabile. Acest lucru contribuie la
crearea unui mediu favorabil muncii eficiente.
Pentru sarcini de precizie și inspecție care necesită o recunoaștere exactă a culorii, suprafețele deschise la culoare sunt esențiale.

Riscuri / Simptome
•
•

dureri ale ochilor
creșterea ratelor de rănire

Cum?
1. Pentru a oferi o reflectare adecvată a luminii,
utilizați o culoare foarte deschisă pentru tavan,
cum ar fi albul (80–90% reflectivitate) și o nuanță
pală pentru pereți (50–85%).
2. Evitați diferențele mari între culoarea pereților și
a tavanelor.
3. Nu utilizați materiale lucioase sau strălucitoare
sau vopsele de finisare a acestor suprafețe, pentru
a preveni efectul de orbire.
4. Utilizați o combinație de un tavan alb și unități de
iluminat cu deschideri în sus, astfel încât tavanul
să reflecte lumina de la aceste unități și unitățile
de iluminat reflectă lumina de la tavan. Acest
lucru produce o lumină generală bine distribuită.

Mai multe sugestii
––

Deschiderile din partea superioară a unităților de
iluminat permit nu doar iluminarea tavanului, ci și
o distribuție mai bună a luminii și o acumulare de
murdărie mai mică decât unitățile cu vârf închis.

Curățați zilnic pereții și tavanele, deoarece praful
și murdăria absorb o mare parte a luminii.
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Figura 65. (i) şi (ii) Culorile deschise ale pereţilor şi tavanului îmbunătăţesc condiţiile de iluminare şi atmosfera locului de muncă.
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Mai multe sugestii

Iluminați coridoarele, scările, rampele și alte zone în
care oamenii pot merge sau lucra.

––

Iluminatul ar trebui să fie o parte importantă a
programelor regulate de inspecție și întreținere.

––

Nivelul de iluminare al scărilor, al coridoarelor și
al zonelor de depozitare poate fi mai mic decât în
zonele de producție, dar ar trebui să fie suficient
pentru mișcarea și transportarea în condiții de
siguranță.

––

Evitați întrerupătoarele electrice automate dacă
scările etc. sunt utilizate în mod regulat sau dacă
închiderea bruscă a luminii poate provoca un
accident.

De ce?
Locurile slab iluminate sau întunecate cauzează accidente, mai ales când sunt mutate materialele.
Scările, ușile din spate și încăperile de depozitare tind să fie slab iluminate și adesea devin locuri de
depozitare. Deseori lumina de zi nu ajunge pe scări. O
atenție deosebită pentru aceste zone este necesară.
O iluminare suficientă în aceste zone poate împiedica rănirea oamenilor și deteriorarea materialelor și
a produselor.

Puncte de reţinut
O mai bună iluminare a scărilor și coridoarelor previne
accidentele lucrătorilor și vizitatorilor, reduce daunele
produselor și îmbunătățește imaginea întreprinderii
dvs.

Riscuri / Simptome
•
•
•

alunecări, împiedicări sau căderi
dureri ale ochilor
creșterea ratelor de rănire

Cum?
1. Curățați ferestrele și luminile existente (lămpi,
corpuri de iluminat, reflectoare) și schimbați
becurile și tuburile uzate de pe scări și rampe, în
coridoare, în încăperile de depozitare și în alte
spații.
2. Îndepărtați obstacolele care împiedică o
distribuție bună a luminii.
3. Relocați luminile existente pentru o mai bună
iluminare a acestor zone. Adăugați lumini noi după
consultarea cu lucrătorii.
4. Folosiți maximal lumina de zi, păstrând unele uși
deschise sau instalând ferestre sau luminatoare
noi.
5. Oferiți întrerupătoare electrice ușor accesibile
lângă intrările și ieșirile coridoarelor și scărilor.
6. Vopsiți suprafețele cu culori aprinse pentru a face
vizibile scările și diferențele de înălțime.
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Figura 66. Iluminatul bun pe scări şi coridoare previne accidentele şi reduce daunele produselor.
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4. Eliminați zonele de umbră prin distribuirea bună
a luminilor și a reflexiei de pe pereți și tavan,
precum și printr-o structură mai bună a stațiilor
de lucru.

Iluminați zona de lucru în mod egal pentru a minimiza
modificări ale luminozității.

5. Înlăturați lumina pâlpâitoare prin schimbarea
lămpilor fluorescente uzate. Dacă este necesar,
utilizați și alte tipuri de becuri.

De ce?
Schimbarea punctul de vedere dintr-o zonă luminoasă
într-o zonă întunecată cere adaptarea ochilor. Acest
lucru necesită timp și este obositor.
Este mai eficient și mai confortabil să lucrați într-o
cameră care nu are mari variații în luminozitate.
Este important să eliminați luminile pâlpâitoare.
Asemenea iluminare este enervantă pentru toată
lumea și cauzează oboseala ochilor. Ea produce chiar
și unele efecte ciudate periculoase pentru cei care
suferă de epilepsie.
Umbrele ascuțite pe suprafața de lucru sunt o
sursă a calității slabe a muncii, productivitate scăzută, dureri ale ochilor, oboseala si uneori accidente.
Eliminați umbrele.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

Este important să nu vă bazați întotdeauna pe instalarea iluminatului electric. O combinație bună
a diferitelor mijloace de îmbunătățire a iluminatului vă va ajuta foarte mult. Utilizați lumina zilei
în mod corespunzător. Utilizați reflexia din pereți
și tavane. Combinați luminile generale și locale.
Îmbunătățiți aspectul stațiilor de lucru.

––

Pentru a obține o lumină uniformă, o combinație
de lumină directă și reflectată oferă cea mai bună
vizibilitate. Instalați unități luminoase care au
deschideri în sus.

––

Pentru a evita efectul de pâlpâire (stroboscopic)
al lămpilor fluorescente, care perturbă lucrătorii,
luați în considerare utilizarea unor tuburi fluorescente de înaltă frecvență sau a unui curent trifazat conectat la diferite tuburi fluorescente. Dacă
nu ajută nimic, încercați să acoperiți cele două
capete ale tubului pentru aproximativ 10 cm la
fiecare capăt, pentru a masca pâlpâirea capătului.

––

Pentru iluminatul general, este adesea adevărat
că, cu cât luminile sunt mai sus, cu atât uniformitatea și dispersia luminii sunt mai bune.

dureri ale ochilor
oboseală excesivă
atac de epilepsie

Cum?
1. Eliminați zonele izolate cu lumină puternică. Acestea sunt neeconomice și perturbă chiar și iluminarea locului de muncă.
2. Luați în considerare dacă schimbarea înălțimii sau
pozițiilor unor lumini existente poate îmbunătăți
iluminarea, astfel încât să se creeze o iluminare
mai uniformă a locului de muncă. Luați în considerare dacă adăugarea unor lumini pentru iluminat
general poate îmbunătăți iluminarea.

Puncte de reţinut
Evitați diferențele mari de luminozitate la locul de
muncă din cauza distribuției inegale a luminilor puternice și a lipsei unei reflecții adecvate.

3. În același timp cu utilizarea luminii naturală,
aprindeți lumini în spații de lucru departe de
ferestre, dacă este cazul. De exemplu, furnizați
diferite întrerupătoare pentru luminile din apropierea ferestrelor și pentru luminile care luminează
locurile depărtate de ferestre. În acest fel, luminile din apropierea ferestrelor pot fi dezactivate
când există suficientă lumină naturală.
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Figura 67a. O combinaţie de lumină directă şi reflectată oferă cea mai bună vizibilitate.

Figura 66b. Lumină directă.

Figura 66c. Umbrele puternice îngreunează munca.
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5. Nivelul de iluminare depinde, de asemenea, de
timpul disponibil pentru vizualizarea obiectelor.
Cu cât este mai rapidă sarcina (de exemplu, identificarea defectelor pe obiecte), este nevoie de
mai multe și mai bune aranjamente de lumină.

Asigurați suficientă iluminare pentru lucrători, astfel
încât să poată lucra eficient și confortabil în orice
moment.

Mai multe sugestii

De ce?
O iluminare suficientă îmbunătățește confortul și
performanța muncitorilor, făcând locul de muncă un
loc plăcut de lucru.
O iluminare suficientă reduce erorile de lucru.
De asemenea, contribuie la reducerea riscului de
accidente.
Iluminarea adecvată și de bună calitate îi ajută pe
lucrători să vadă obiectul de lucru rapid și suficient de
detaliat, pe măsura cerințelor sarcinii.

Riscuri / Simptome
•
•
•

dureri ale ochilor
funcționarea greșită
răniri grave sau accidente

––

Asigurați mentenanța periodică a iluminatului.
Curățați lămpile, corpurile de iluminat și reflectorizantele, precum și ferestrele, tavanele, pereții
și alte suprafețe interioare. Schimbați becurile și
tuburile uzate.

––

Pereții de culoare deschisă reflectă mai multă
lumină și oferă condiții de iluminare mai bune și o
atmosferă bună la locul de muncă.

––

Majoritatea persoanelor de peste 40 de ani au nevoie de ochelari. Se recomandă verificarea regulată a vederii, ca parte a programului de sănătate al
lucrătorilor.

Puncte de reţinut

Cum?

Furnizați iluminare suficientă și de bună calitate la un
costuri minime. Există diferite moduri de a îmbunătăți
iluminarea.

1. Combinați utilizarea luminii naturale (prin ferestre
și luminatoare) și a iluminării artificiale (lumini
electrice), deoarece aceasta este, de obicei, cea
mai plăcută și mai cost eficientă.
2. Asigurați o iluminare suficientă având în vedere
natura sarcinilor efectuate la diferite stații de
lucru. De exemplu, este nevoie de mai multă lumină pentru lucrul cu precizie (văzând obiecte mai
mici) și pentru materialele cu proprietăți reflexive mai mici (de exemplu, lucrul cu un material
întunecat).
3. Dacă este cazul, schimbați pozițiile lămpilor și
direcția luminii care vine pe obiecte. De asemenea, puteți încerca să schimbați pozițiile stațiilor
de lucru pentru a obține o mai bună iluminare a
lămpilor existente.
4. Luați în considerare vârsta operatorilor dvs.
Lucrătorii mai în vârstă au nevoie de mai multă
lumină. De exemplu, un operator în vârstă de 60
de ani are nevoie de cinci ori mai multă lumină
pentru a citi confortabil un text imprimat decât o
persoană de 20 de ani.
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 Figura 68a. Corpuri
de iluminat pentru
lucrul cu obiecte mai
mari.

 Figura 68b. (I) şi (ii) Iluminatul mai înalt oferă o dispersie mai bună.
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Mai multe sugestii

Furnizați lumini locale pentru lucrări de precizie sau
inspecție.

––

Asigurați-vă că iluminarea locală nu
restricționează vederea operatorului.

––

Când utilizați o lumină locală, montați-o pe
o structură izolată rigidă în loc de utilaje
vibratoare.

––

Utilizați abajururi adânci pentru lumini locale și
vopsiți partea interioară într-o culoare mată închisă pentru a preveni reflexiile luminoase.

––

Luminile locale cu tuburi cu filamente produc
căldură, adesea ducând la disconfort lucrătorului.
Folosiți în schimb lămpi fluorescente. Sunt disponibile diferite tipuri de lămpi fluorescente.

De ce?
Mai multă lumină este necesară pentru lucrările
de precizie sau inspecție decât pentru producția
obișnuită sau pentru lucrul în birouri.
Luminile locale plasate în mod corespunzător
îmbunătățesc considerabil siguranța și eficiența lucrărilor de precizie sau inspecție.
O combinație de lumini generale și locale ajută la
îndeplinirea cerințelor specifice diferitelor locuri de
muncă și ajută la prevenirea umbrelor deranjante.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

Luminile locale, poziționate corespunzător, reduc costurile energiei și sunt surprinzător de eficiente.

dureri ale ochilor
răniri grave sau accidente
funcționarea greșită
reflecție

Cum?
1. Așezați luminile locale în apropiere și deasupra
lucrărilor de precizie și de control. Luminile locale
care au un scut adecvat ar trebui să fie într-o
poziție în care nu vor crea nici o reflecție pentru
lucrător, nici umbre deranjante. Nici un bec gol nu
trebuie folosit ca o lumină locală.
2. Dacă este cazul, utilizați lumini locale ușor de
deplasat și aranjați-le în pozițiile dorite.
3. Utilizați luminile locale care sunt ușor de curățat
și ușor de întreținut.
4. Folosiți becuri sau tuburi cu lumină de zi (becuri sau tuburi fluorescente albe) pentru sarcini
de recunoaștere a culorilor.
5. Asigurați întotdeauna o bună combinație a luminilor generale și locale, astfel încât fiecare post
de lucru să aibă un contrast adecvat între punctul
de lucru și fundal.
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Figura 69a. O combinaţie de lumini generale şi locale ajută
la îndeplinirea cerinţelor specifice diferitelor locuri de muncă.

Figura 69b. (I) şi (ii) Repoziţionarea unei surse de lumină pentru a îmbunătăţi siguranţa şi eficienţa.
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5. Montați lumina locală (luminile de sarcină) suficient de reduse și umbriți-le bine pentru a ascunde
toate becurile și suprafețele luminoase din câmpul
vizual normal.

Relocați sursele de lumină sau asigurați protecții pentru a elimina reflecțiile directe și indirecte.

6. Schimbați direcția luminii care vine la stația de
lucru pentru a evita reflecția, de ex. astfel încât
lucrătorii, în loc să stea în fața sursei de lumină,
să aibă o parte sau spatele spre ea.

De ce?
Reflecția directă sau reflectată indirect reduce foarte
mult capacitatea fiecăruia de a vedea. De exemplu,
luminile de sus strălucitoare reflectate într-un ecran
de afișaj perturbă citirea ecranului.
Reflecția la locul de muncă este o cauză a disconfortului, deranjului și oboselii ochilor. Reflecția
reduce, de asemenea, performanța lucrătorului,
determinând o calitate scăzută a muncii și o productivitate scăzută.
Există mijloace de eliminare a reflecției. Eliminarea reflecției directe a ferestrelor sau a surselor de
lumină, precum și o strălucire indirectă a reflecțiilor,
reduce plângerile lucrătorilor și permite o utilizare
mai eficientă a utilajelor.

Mai multe sugestii
––

Schimbați sticla geamului în sticlă translucidă în
loc de sticlă transparentă.

––

Pentru luminile locale amplasate în apropierea
punctului de lucru, utilizați abajururi profunde
și vopsiți marginea interioară a acestora într-o
culoare mată închisă. Dacă este cazul, utilizați
protecții între lumini și ochi sau între luminile și
ecranul de afișare.

––

Eliminați reflecția și strălucirea prin reducerea iluminării de deasupra capului (stingerea unor lămpi,
unde este posibil, furnizarea de lămpi de birou
pentru lucrători), tragerea draperiilor sau reglarea
jaluzelelor. Asigurați-vă că există suficientă lumină pentru a efectua diferitele sarcini necesare.

––

Utilizați pereți, tavane și suprafețe de podea cu
reflexie medie și cu contrast redus (nu utilizați
culori prea luminoase sau cu un contrast ridicat cu
ecranul calculatorului sau culori foarte întunecate
și sumbre).

––

Utilizați iluminarea indirectă în sus pentru a distribui lumina pe o suprafață mai mare a tavanului.
Lumina reflectată care vine din tavan ajută la eliminarea petelor supra iluminate și la minimizarea
efectului de reflecție.

Riscuri / Simptome
•
•

reflecție
dureri ale ochilor

Cum?
1. Așezați panourile de afișaj sau ecranele întrun loc care nu se află în fața ferestrei, datorită
potențialului de reflecție directă. Reflecția indirectă cu fereastra din spate poate fi, de asemenea, o problemă pentru monitorul CRT. Acest
lucru este redus cu monitoarele LCD.
2. Nu poziționați becuri sau tuburi goale în câmpul
vizual al stațiilor de lucru.
3. Relocați lămpile de înălțime sau ridicați-le astfel
încât să se afle în afara câmpului vizual normal al
muncitorilor. Așezați stațiile de lucru cu ecrane
de afișare între rândurile de lămpi superioare, astfel încât aceste lămpi să nu fie situate direct deasupra postului de lucru și linia de vedere a operatorului este paralelă cu luminile de de-asupra.

Puncte de reţinut
Prin evitarea reflecției directe și indirecte, puteți
îmbunătăți vizibilitatea articolelor de lucru fără
a crește intensitatea luminii. Lucrul fără reflecții
mărește considerabil calitatea muncii și reduce disconfortul lucrătorilor.

4. Reduceți reflecția de la ferestre sau stațiile de lucru vecine utilizând perdele, jaluzele, sau partiții
ale mesei de lucru.
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Figura 70a. O lampă umbrită trebuie aşezată la înălţimea corespunzătoare.

Figura 70b. Lămpi de iluminat pentru lucrul cu obiecte mici.

Figura 70c. Reflecţia (indirectă) reduce efectul de
vizibilitate.
Figura 70d. Reflecţia dintr-o suprafaţă lustruită.
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Mai multe sugestii
––

Un dispozitiv de fixare adecvat pe care este pus
un articol de lucru cu o separare clară de alte
lucruri ajută adesea la obținerea unei vederi clare
asupra articolului de lucru.

––

Partițiile plasate între stațiile de lucru vecine și
lucrătorii învecinați nu ar trebui să perturbe comunicarea dintre lucrători. De exemplu, partițiile
de pe masa de lucru ar trebui să fie suficient de
mici pentru a permite un contact vizual și verbal
între lucrători.

––

Evitați munca prelungită într-o zonă izolată de
lumină în mijlocul unui spațiu întunecat. Într-un
astfel de caz, ochii devin obosiți, deoarece trebuie să se adapteze de fiecare dată când muncitorul
se îndepărtează de punctul de lucru puternic
luminat.

Alegeți un fundal vizual adecvat pentru sarcinile care
necesită o atenție sporită, continuă.

De ce?
Sarcinile vizuale care necesită o atenție sporită, continuă, sunt realizate cu mult mai puțină presiune dacă
fundalul lor este lipsit de distrageri a ochilor.
Atunci când piesa este mică și ținută aproape de
ochi, un fundal simplu, fără a afecta ochii, este deosebit de important pentru o muncă de înaltă calitate.
Lucrătorii care efectuează lucrări de asamblare
sau de precizie critice pot fi distrași de operațiunile
învecinate, cum ar fi mutarea utilajelor sau a pieselor
utilajelor sau mișcările mâinilor unui al doilea lucrător
care stă opus. Măsuri simple pot preveni o astfel de
distragere a atenției.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•

Eliminarea potențialelor distrageri de la fundalul sarcinii vizuale contribuie în mare măsură la eficiență și
siguranță.

durerea ochilor
distragerea vizuală
funcționarea greșită

Cum?
1. Plasați un ecran care să prezinte un fundal vizual
simplu în spatele punctului de operare, astfel
încât să împiedice distragerea atenției.
2. Așezați o partiție între stațiile de lucru vecine
atunci când operațiunile de la o singură stație de
lucru distrag atenția lucrătorilor care efectuează operațiuni la cealaltă. În mod similar, plasați
o partiție pe masa de lucru între lucrătorii care
efectuează operațiuni la aceiași masă de lucru.
3. Dacă este necesar să vedeți în mod clar contururile obiectelor mici, plate, utilizați o foaie de sticlă
sau plastic de difuzie a luminii care este aprinsă
din spatele lămpii sau a reflectorului.
4. Evitați umbrele care cad pe obiect pe un fundal
mai luminos; Mutați sursa de lumină astfel încât
lumina să provină deasupra sau dinspre umărului
lucrătorului, în loc să vină din spatele sarcinii
vizuale.
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Figura 71a. O partiţie redusă ajută la evitarea distragerii vizuale.

Figura 71b. Eliminarea detaliilor care distrag atenţia
cu ajutorul unui ecran.
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Mai multe sugestii
––

Când curățați, utilizați detergenți neutri și neabrazivi pentru a evita coroziunea reflectoarelor.
Folosiți puțină apă pentru a face curățenia eficientă și pentru a minimiza riscul de accidente care
implică electricitatea.

––

Rețineți că durata de viață a diferitelor tipuri de
lămpi variază foarte mult. Becurile cu filament
obișnuit pot dura aproximativ 700 de ore; Un tub
fluorescent poate dura de zece ori mai mult.

––

Dacă luminile electrice sunt numeroase, este
posibil să fie economic să schimbați toate becurile
sau tuburile la perioade fixe de timp. Becurile
sau tuburile rămase care încă funcționează pot
fi utilizate pentru înlocuiri individuale înainte de
momentul prestabilit.

––

Schimbarea reflectoarelor uzate, corodate sau pătate este mai economică decât înlocuirea întregii
unități luminoase. Folia de aluminiu este un material bun sau un înlocuitor pentru un reflector.

Curățați ferestrele și asigurați mentenanța surselor de
lumină

De ce?
Sursele de lumină prost curățate sau întreținute pot
reduce anual iluminarea cu un procent mare. Deteriorarea treptată a iluminatului nu trece neobservată,
făcându-l o sursă ascunsă a muncii de calitate slabă și
a accidentelor.
Ferestrele și unitățile de iluminat bine întreținute
și curate reduc consumul de energie prin creșterea
luminii de zi și prin producerea mai multei lumini cu
un voltaj mai mic.
Întreținerea unităților de iluminat mărește durata
de viață a becurilor și tuburilor. Înlocuirea în timp util
a tuburilor fluorescente uzate împiedică apariția unor
probleme de lumină pâlpâitoare.

Riscuri / Simptome
•
•

dureri ale ochilor
creșterea ratelor de vătămare

Puncte de reţinut
Demarați un program de curățare și întreținere a surselor de lumină și ferestrelor, desemnând persoanele
responsabile pentru acestea.

Cum?
1. Faceți curățarea ferestrelor și a unităților de
iluminat o parte obișnuită a rutinei săptămânale. Atribuiți responsabilitatea de curățare unei
persoane instruite care înțelege, de asemenea,
pericolul unor șocuri electrice.
2. Asigurați-vă că personalul de întreținere are
la dispoziție unelte de curățare adecvate și
scări pentru a ajunge la unitățile de iluminat și
ferestre.
3. Includeți înlocuirea becurilor și tuburilor
uzate, ca parte a acestui program de mentenanță.
Încurajați lucrătorii să raporteze problemele de
iluminare și becurile și tuburile uzate celor care
se ocupă de întreținerea iluminatului.
4. În măsura în care este posibil, utilizați
unitățile de lumină care au deschideri în partea
superioară, deoarece aceste deschideri permit un
flux de aer cald în sus, care ajută la menținerea
curată a reflectoarelor.
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Figura 72. Ferestrele curate şi sursele de lumină bine întreţinute contribuie la creşterea iluminării.
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3. Evitați lucrările fizice grele pentru lucrătorii care
sunt expuși la temperaturi ridicate sau la radiații
puternice de căldură. Mecanizați această activitate sau introduceți rotația lucrătorilor astfel încât
durata expunerii la căldură excesivă pe lucrător
să fie redusă.

Protejați muncitorii de căldura excesivă.

De ce?

4. Măriți fluxul aerului în jurul zonei de lucru cu
ventilatoare.

Căldura excesivă poate influența considerabil capacitatea de lucru. Poate scădea în mod semnificativ
productivitatea și pot crește erorile și accidentele.
Stresul din cauza căldurii crește oboseala și poate
duce la boli cauzate de căldură.
Este adesea dificil să controlați temperatura la
locul de muncă. Zonele cu procese fierbinți pot fi o
parte inevitabilă a producției. Reglarea temperaturii
poate fi impracticabilă în locurile de producție într-un
climat tropical, mai ales atunci când aerul din încăperi
este poluat cu praf sau cu substanțe chimice rezultate din producție. În acest caz, este important să se
asigure mijloacele de protecție disponibile împotriva
expunerii excesive la căldură.

5. Dacă este posibil, construiți, în interiorul locului
de lucru, o cabină sau o încăpere mică cu aer
condiționat, astfel încât operatorii să poată sta în
ea pentru cea mai mare parte a timpului de lucru.
6. Minimizarea perioadei în care lucrătorii sunt
expuși la temperaturi ridicate sau la radiații puternice de căldură (de exemplu prin apropierea de
zonă numai atunci când este absolut necesar sau
prin crearea unei zone de lucru în spatele unei
bariere de căldură, astfel încât lucrătorii să poată
evita expunerea la radiațiile puternice de căldură). Un colț de odihnă cu ventilație naturală bună
sau ventilatoare, scheme de rotație sau pauze
frecvente pot, de asemenea ajuta.

Riscuri / Simptome
•
•
•

7.

stresul cauzat de căldură
disconfort termic
oboseală excesivă

Furnizați apă minerală rece pentru cei care lucrează în mediul fierbinte.

Mai multe sugestii

Cum?
1. Încercați mai multe măsuri disponibile pentru a
reduce temperatura aerului la locul de muncă.
Acest lucru este important când aerul condiționat
nu este posibil. Măsurile ar trebui să includă
protecția împotriva căldurii exterioare la locul
de muncă (căldură solară), o ventilație naturală
sporită, izolarea de utilajele și procesele fierbinți
și furnizarea de sisteme locale de evacuare pentru
aerul încălzit și poluat.
2. Protejați lucrătorii împotriva radiației termice
de la utilajele și echipamentele fierbinți și de la
suprafețele fierbinți (de exemplu, acoperișuri sau
pereți încălziți). Cel mai bun mod de a reduce
radiațiile care ajung la lucrători este de a pune
ecrane sau bariere între sursa de radiație și corp.
Utilizați de asemenea tavane și pereți izolați. În
cazul în care expunerea la căldură excesivă este
inevitabilă, minimizați timpul de expunere și
asigurați îmbrăcăminte de protecție care poate
proteja lucrătorii de radiațiile termice.

––

Este adesea necesar sau util să combinați măsurile
menționate mai sus. Evitați orele lungi de lucru
fierbinte și asigurați destule pauze, în special în
timpul lucrului fizic greu.

––

Verificați dacă căldura excesivă cauzează probleme pentru calitatea produselor sau pentru sănătatea lucrătorilor (de exemplu, prin compararea
rezultatelor muncii între lunile calde și mai reci
sau prin intervievarea lucrătorilor).

––

Lichidele trebuie luate în cantități mici și des.

––

Oferiți spații de spălare bune și acces la spălarea
hainelor de lucru.

Puncte de reţinut
Există multe modalități de a reduce expunerea la căldură excesivă. Luați măsuri multiple și asigurați pauze
suficiente și apă potabilă rece.
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 Figura 73a. Utilizarea sistemelor de evacuare a gazelor locale
împotriva radiaţiei şi poluării
căldurii.

Figura 73b. Utilizarea unui scut absorbant pentru blocarea radiaţiei termice.

Figura 73c. Structura de tip matrice rectangulară
exterioară împotriva radiaţiei solare.

Figura 73d. Un baldachin realizat dintr-un şir de plăci
oferă o bună protecţie împotriva pătrunderii căldurii
şi a condiţiilor de iluminare mai bune decât un baldachin solid.
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tente la vânt pe stratul exterior și mănuși pentru
a lucra în medii reci.
2. Pentru locurile de muncă interne într-un climat
rece, izolați clădirea și sala de lucru pentru a
minimiza efectele asupra temperaturii din sala de
lucru. Reduceți fluxul de aer rece pentru a minimiza efectul de răcire al mișcării aerului.

Protejați lucrătorii de mediile de lucru reci.

De ce?
Mediul rece, poate spori o serie de riscuri de siguranță
și tulburări de sănătate pentru lucrători și poate scădea productivitatea acestora. Capacitatea de muncă
care necesită coordonare scade dacă lucrătorul este
expus la frig pentru o perioadă îndelungată. O pierdere de concentrație din cauza disconfortului afectează
siguranța. Forța musculară scade atunci când temperatura musculară scade sub 28° C. Chiar dacă corpul
de bază este cald, dexteritatea mâinii începe să scadă
atunci când temperatura pielii scade la 15–20° C. Este
necesar să se prevină aceste efecte prin reducerea
expunerii la frig.
Pericolul obișnuit al degerăturilor poate apărea
în mediile reci, în special în zonele unde pielea este
expusă la frig. Protecția mâinilor și picioarelor necesită o atenție deosebită.
Expunerea repetată la medii de lucru reci poate
crește riscul de tulburări musculo-scheletale cumulative, în special dacă munca se face prin exercitarea
forțelor atunci când corpul este rece. Metodele de lucru
ergonomice pot preveni în mod eficient aceste riscuri.
Continuarea muncii fizice intense în medii reci
duce la transpirații, care pot fi dăunătoare pentru sănătate, mai ales atunci când sunt urmate de perioade
de lucru sedentar.
Expunerea excesiv de lungă la frig poate duce la
deteriorarea permanentă a țesutului și poate duce
chiar la hipotermie. Acest lucru poate apărea pentru
cei care lucrează afară într-un mediu extrem de rece,
precum și în instalațiile frigorifice. Acest lucru trebuie
prevenit prin îmbunătățirea programelor de lucru și a
muncii în echipă.

3. În timpul lucrului greu, purtați câteva straturi
de haine care pot fi îndepărtate unul câte unul
pentru a evita supraîncălzirea. Îmbrăcămintea
cu fermoar poate ajuta, de asemenea. Echilibrați
rata de lucru astfel încât perioadele de muncă
intensă în medii reci să fie urmate de rate scăzute
de lucru în medii mai calde. Furnizați oportunități
și echipamente pentru a usca îmbrăcămintea
umedă.
4. Reproiectați cu atenție utilajele și sarcinile pentru
a le face mai ușor de efectuat și mai puțin periculoase. Exemple sunt mărimea și spațierea mai
mare a butoanelor, izolarea pieselor metalice,
eliminarea proeminențelor ascuțite etc.
5. Oferiți facilități de odihnă confortabile și
încălzite.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

expunerea excesivă la frig
degerături
dureri musculare
dureri lombare
tulburare indusă de stres
creșterea ratelor de rănire

––

Lucrătorii trebuie să lucreze în pereche pentru
lucrul în medii reci, cu instrucțiuni de a urmări
semnele de efecte excesive ale frigului unul asupra celuilalt.

––

Îmbrăcămintea masivă poate fi periculoasă
deoarece interferează cu mișcările sau poate fi
ușor prinsă în părțile mobile ale mașinilor. Acest
lucru este valabil și pentru mănușile groase.
Este necesar să se ofere îmbrăcăminte și mănuși
corespunzătoare.

––

Folosiți încălzitoare locale care oferă căldură
radiantă în zonele în care muncitorii au nevoie de
încălzire locală.

Puncte de reţinut
Protejarea lucrătorilor din medii reci necesită o serie
de soluții practice. Acordați atenție unor sarcini de
lucru echilibrate, îmbrăcăminte și mănuși, sarcini mai
ușoare și mai sigure și facilități de odihnă.

Cum?
1. Folosiți îmbrăcăminte cu mai multe straturi, rezis-
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 Figura 74a. Asiguraţi
spaţiu de lucru adecvat
şi îmbrăcăminte pentru
protecţia muncitorilor
de mediul rece şi alte
potenţiale pericole.

 Figura 74b. Utilizaţi îmbrăcăminte şi mănuşi cu
mai multe straturi, cu haine impermeabile ca strat
exterior, pentru a lucra în
medii reci.
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și lucrător. Un scut bun este făcut din material reflectorizant. Perdelele de apă sau pereții
despărțitori din lemn sau țesături reduc căldura
radiantă eficient.

Izolați sursele de căldură sau de frig.

4. În cazul proceselor reci, izolația este cea mai
eficientă metodă de a proteja lucrătorii împotriva
rănilor și a pierderilor de căldură.

De ce?
Utilajele fierbinți sau procesele fierbinți contribuie
foarte mult la stresul termic. Acest lucru se datorează
faptului că acestea încălzesc aerul din sala de lucru
și că radiația căldurii de la acestea încălzește direct
muncitorii.
Izolarea acestor utilaje sau procese fierbinți poate
reduce atât încălzirea aerului din încăpere, cât și
efectele radiației. Prin urmare, aceasta este o modalitate foarte eficientă de a proteja lucrătorii împotriva
stresului termic.
Izolarea surselor de căldură are un efect triplu:
poate menține căldura; reduce costurile de combustibil; și îmbunătățește calitatea muncii și confortul
lucrătorilor la locul de muncă și în locurile de muncă
învecinate.
Lucrul într-un mediu expus la procese reci necesită și o protecție specială. Condițiile reci pot provoca
degerături, pierderi excesive de căldură și consecințe
grave asupra sănătății. Izolarea poate preveni efectiv
aceste efecte.

Mai multe sugestii
––

O alternativă la izolare este utilizarea de îmbrăcăminte de protecție personală pentru a reduce
radiația termică. În condiții tropicale, totuși,
protecția personală împotriva căldurii este mai
puțin eficientă, iar accentul principal este pus pe
izolație, bariere și fluxul de aer crescut.

––

Șorțurile sau îmbrăcămintea de protecție împotriva căldurii (de exemplu articolele de îmbrăcăminte acoperite cu aluminiu) sunt eficiente împotriva
căldurii radiante. Dacă, totuși, temperatura și
umiditatea aerului sunt ridicate, astfel de îmbrăcăminte poate avea efecte adverse, făcând
lucrătorul să se simtă inconfortabil, deoarece
transpirației nu-i este permis să se evaporeze.
Lucrul în condiții fierbinți poate deveni periculos
dacă nu se iau măsuri pentru a preveni evacuarea căldurii. În acest caz, pot fi necesare măsuri
suplimentare pentru a asigura un flux de aer
puternic sau constant în interiorul îmbrăcămintei
de protecție.

––

Automatizarea sarcinilor în medii fierbinți poate
fi, în unele cazuri, singura soluție pentru evitarea
problemelor legate de căldură. Cabinele cu aer
condiționat pot fi uneori una dintre cele mai bune
soluții disponibile.

––

În condiții de temperatură scăzută, utilizarea
instrumentelor vibratoare crește riscul bolii
degetului alb. Mâinile și picioarele au nevoie de
o protecție specială. Dacă prin izolare sau haine
bune de lucru întregul corp este cald și confortabil, mâinile și picioarele rămân calde.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

arsuri
disconfort termic
stresul cauzat de căldură
degerături
creșterea ratelor de rănire

Cum?
1. Localizați sursele de căldură sau frig (utilaje și
procese) în exterior sau cel puțin în apropierea
exterioară astfel încât căldura să poată ieși sau
pentru ca frigul să nu aibă un efect prea mare.
2. Izolați piesele fierbinți sau reci, folosind materiale
izolante adecvate, cum ar fi spuma sau poliester,
pe suprafețele metalice. Rețineți că nu toate
materialele izolatoare tolerează temperaturi ridicate. Cu toate acestea, evitați materialele care
conțin azbest.

Puncte de reţinut
Izolați suprafețele utilajelor și proceselor fierbinți și
folosiți bariere termice pentru a preveni ca căldura
radiantă să ajungă la lucrător. Ambele reduc foarte
mult stresul la căldură al lucrătorilor.

3. Utilizați scuturi (bariere termice) între un cuptor fierbinte sau altă sursă de căldură radiantă
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Figura 75a. În cazul în care expunerea la surse excesive
de căldură este inevitabilă, minimizaţi timpul de expunere şi asiguraţi îmbrăcăminte care poate proteja lucrătorii
de radiaţiile termice. Nu uitaţi să luaţi măsuri pentru
evacuarea căldurii.

Figura 75b. Barierele de căldură împiedică căldura radiantă să
ajungă la lucrător, ceea ce reduce stresul termic.
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îngustarea părților inutile ale orificiului de admisie
cu un obturator sau o perdea.
4. Folosiți scuturi, pereți despărțitori și bariere pentru a crește eficiența ventilației de la sursa de poluare până la orificiile de intrare ale conductelor
de evacuare. Închideți ferestrele din apropierea
orificiului de admisie a gazelor de eșapament sau
asigurați partiții în jurul hotelor pentru a evita
efectele deranjante ale curenților de aer.

Instalați sisteme de evacuare locală eficiente care să
permită o muncă eficientă și sigură.

De ce?
Substanțele periculoase, praful și fumul din aer sunt o
sursă a sănătății precare. Dacă lucrătorii se îmbolnăvesc ca urmare a expunerii la astfel de substanțe, vă
va costa la fel ca accidentele. Chiar înainte ca lucrătorii să sufere de boli, expunerea la substanțe periculoase, praf, și fum pot provoca oboseală, dureri de cap,
amețeli și iritații ale ochilor și gâtului, iar lucrătorii nu
pot lucra eficient. Absenteismul și fluctuația lucrătorilor poate crește. Evacuarea locală este o modalitate
eficientă de a preveni toate aceste probleme.
Atunci când se utilizează sisteme de ventilație de
evacuare, este important să se utilizeze tipuri adecvate de hote sau flanșă în locurile corespunzătoare. În
caz contrar, aerul poluat poate avea dificultăți în a fi
expulzat de la locul de muncă.

5. Utilizați o evacuare portabilă de aspirație dacă
sursa de poluare se modifică pe măsură ce muncitorul execută lucrările care produc substanțe
periculoase (de exemplu sudarea).

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

oboseală excesivă
amețeli sau dureri de cap
iritarea ochilor, pielii și membranelor mucoase
expunerea la substanțe periculoase

Cum?
1. Utilizați un sistem de evacuare de tip închis dacă
substanțele sunt foarte dăunătoare sau zona care
trebuie ventilată este îngustă. Puteți obține un
mai bun efect de ventilație cu un sistem de tip
închis.

––

Diferitele tipuri de capac sau hote cu extractoare
încorporate pot fi conectate la mașinile de lucru
manuale, cum ar fi mașinile de șlefuit. Plasați
un capac sau o hotă astfel încât particulele care
zboară să poată fi aspirate automat și ușor în
extractoare.

––

Așezați hotele în funcție de debitul de aer. Aerul
cald se ridică, astfel încât hotele deasupra surselor de căldură sunt mai eficiente decât altele.

––

Dacă hota este setată în direcția fluxului natural de aer sau a fluxului de gaze periculoase,
eficiența devine ridicată.

––

Dacă un sistem de evacuare local nu poate fi
aranjat sau sistemul de evacuare existent este
încă insuficient, lucrătorilor trebuie să li se pună
la dispoziție aparate respiratorii adecvate.

Puncte de reţinut

2. Dacă un sistem de tip închis nu este realist,
utilizați hota și flanșă împreună cu ventilatoarele de evacuare. Capacele și flanșele limitează
fluxul de aer din direcții inutile și astfel sporesc
eficiența colectării aerului poluat.

Îndepărtarea prafului, a fumului și a gazelor la sursă,
înainte de a ajunge la lucrători, este de obicei cea mai
rentabilă modalitate de a preveni inhalarea acestora.
Utilizați sisteme de evacuare locale eficiente dacă
sistemele de închidere nu pot fi aplicate.

3. Asigurați obloane sau perdele la orificiile de
admisie a conductelor de evacuare sau a hotelor
și închideți-le atunci când conductele sau hotele
nu sunt în uz. Puteți crește puterea de ventilație
pentru alte zone de lucru unde este necesar. De
asemenea, puteți spori eficiența ventilației prin
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Figura 76a. Atunci când sistemele de închidere nu pot fi aplicate, utilizaţi sisteme locale
de evacuare pentru a îndepărta praful şi gazele la sursă înainte de a ajunge la lucrător.

Figura 76b. Ventilaţie prin împingere şi tragere.
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Mai multe sugestii
––

Când se bazează pe o ventilație naturală sporită
(de ex. în zone cu climă caldă), este important
să se protejeze locul de muncă de căldura exterioară. Este la fel de important să se deplaseze
sursele de căldură în afara locului de muncă și
să se îmbunătățească procedurile de producție,
astfel încât să se reducă la minimum necesitatea
unei ventilații speciale.

––

Instalați utilajele într-un loc unde aerul cald se
poate ridica și se poate evacua ușor în exterior.

––

Orificiile de ieșire și intrare a aerului furnizate în
partea superioară și inferioară a pereților ajută
aerul încălzit să se ridice și aerul rece să vină de
jos.

––

De asemenea, este necesar să se elimine sau să se
izoleze sursele de poluare a aerului în același timp
cu încercarea de a crește ventilația naturală.

Creșteți utilizarea ventilației naturale atunci când este
necesar pentru a îmbunătăți climatul interior.

De ce?
Fluxul de aer natural servește ca un ventilator foarte
puternic. Vântul aduce aer proaspăt și ia aerul cald
și poluat. Măsurile de creștere a ventilației naturale
sunt recomandate în general, cu excepția unor condiții
foarte reci sau a unor procese neadecvate pentru aerul exterior sau pentru schimbarea debitului de aer.
Înainte de a instala sisteme de ventilație costisitoare, o utilizare sporită a ventilației naturale este o
opțiune demnă de luat în considerare. Ventilația naturală poate fi combinată cu utilizarea echipamentelor
de ventilație.

Riscuri / Simptome
•
•
•

disconfort termic
stresul cauzat de căldură
oboseală excesivă

Puncte de reţinut
Utilizați ventilația naturală pe deplin, în special în
zonele cu climă caldă, deoarece îndepărtează aerul
fierbinte și substanțele poluante.

Cum?
1. Alegeți un loc de lucru unde există un flux puternic de aer natural, în special într-un climat cald.
Evitați să lucrați într-un colț relativ închis sau în
locuri înguste înconjurate de echipamente sau
partiții.
2. Creșteți deschiderile cu fața spre exterior, de
exemplu prin deschiderea ferestrelor și ușilor sau
prin crearea de deschideri noi. Toate acestea contribuie la creșterea ventilației naturale.
3. Rearanjați echipamentul dacă deranjează fluxul de aer natural și mutați sau eliminați
partițiile.
4. Asigurați sau relocați ferestrele și deschiderile în poziții superioare sau folosiți ventilatoarele de tavan pentru a crește debitul de aer cald
direcționat către exterior (aerul cald se ridică).
5. Stabiliți o practică de deschidere a ferestrelor
parțial sau în ansamblu, în funcție de vreme și
vânturi.
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Figura 77a. Traseele fluxului aerului în clădiri cu design diferit.

Figura 77b. Ventilaţie naturală de la deschideri reglabile pe părţile opuse ale camerei.
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3. Reglați parametrii sistemului la confortul persoanelor din spațiul de lucru, nu la datele
termometrului.

Utilizați sistemele de aer condiționat pentru a oferi un
climat interior propice pentru sănătatea și confortul
oamenilor.

4. Evitați supraîncălzirea și curenții incomozi.
Încercați să modificați poziția și parametrii sistemului de aer condiționat și direcția fluxului de aer
ascultând doleanțele lucrătorilor din spațiul cu aer
condiționat.

De ce?
De obicei, sistemele de aer condiționat controlează
temperatura, umiditatea și puritatea aerului. Lucrul
la un interval adecvat de temperatură și umiditate
a aerului poate reduce considerabil efectele perturbatoare ale mediilor excesiv de calde sau reci. Aerul
condiționat este costisitor, în special în fabrici, dar
uneori este o investiție utilă.
Cu ajutorul aerului condiționat, se poate selecta
intervalul de temperatură și umiditate a aerului adecvat pentru tipul de lucru efectuat. Se știe că aerul
condiționat crește productivitatea, contribuie la reducerea accidentelor și absenteismului și îmbunătățește
relațiile umane. Efectele asupra reducerii afecțiunilor
musculo-scheletale pot fi de asemenea observate.
Deseori, efectul fluxului de aer rece oferă efecte de răcire inutile și deranjează munca. Reglați cu
atenție instalația de aer condiționat pentru a reduce
disconfortul lucrătorilor.
Intervalul adecvat pentru temperatura aerului diferă între anotimpuri diferite. Acest lucru se datorează faptului că oamenii sunt în mod diferit aclimatizați
și îmbrăcați. Reglajul necesar se face mai ușor prin
controlul aerului condiționat. Încercări sunt de asemenea făcute pentru a reduce costurile și sarcina de
mediu a aerului condiționat.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome

Ajustarea atentă a funcțiilor sistemului de aer
condiționat este necesară pentru a spori confortul
oamenilor din acest spațiu.

•
•
•
•
•
•

––

Mențineți echipamentul de aer condiționat în
stare bună, inclusiv elementul care controlează
umiditatea.

––

În anumite cazuri, pot fi utilizate aparate de aer
condiționat de tip spot, cum ar fi răcitoarele spot
mobile.

––

Găsiți sursa de mirosuri neobișnuite. Ele pot proveni de la materii prime speciale sau de o calitate
slabă a tratării deșeurilor. Modificați materialele
sau sistemele de tratare a deșeurilor în cauză sau
instalați un sistem de evacuare de tip închis.

––

Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de aer
condiționat, uneori devine necesar să amplasați
utilajele sau procesele fierbinți în afară sau într-o
cameră separată. Proiectarea atentă al spațiului
de lucru ca un întreg este utilă pentru creșterea
eficienței.

Puncte de reţinut

căldură sau frig excesiv
disconfort termic
dureri a membrelor superioare
dureri induse de stres
creșterea ratei de rănire sau a bolilor
calitatea scăzută a aerului din interior

Cum?
1. Selectați un tip corespunzător de sistem de aer
condiționat pentru a îndeplini cerințele spațiului.
2. În cazul unui spațiu de lucru contaminat cu gaze,
vapori și praf, luați în considerare concentrația
acestora în utilizarea sistemului de climatizare.
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Figura 78a. (i) şi (ii) Copacii şi tufişurile, precum şi ecranele externe pot ajuta sistemele de climatizare să funcţioneze eficient. Este necesar să se ţină seama mai întâi de protecţia clădirilor din exterior.

Figura 78b. Reglaţi sistemele de aer condiţionat la operaţiunile de lucru
şi la preferinţele lucrătorilor. Schimbarea direcţiilor fluxului de aer poate ajuta la evitarea supraîncălzirii anumitor grupuri de lucrători.
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de muncă sau în apropierea acestora. Capacitatea
unui ventilator de evacuare trebuie să fie de 5–15
ori mai mare decât cea a unui ventilator de tip
împingere-tragere.

Îmbunătățiți și mențineți sistemele de ventilație
pentru a asigura o bună calitate a aerului la locul de
muncă.

4. Aerul cald se ridică, astfel încât utilizarea ventilatoarelor de tavan și a ferestrelor în poziții superioare poate îmbunătăți eficient ventilația. Amintițivă că un coș de fum nu are sursă de alimentare,
dar poate ventila fumul în mod eficient.

De ce?
Un flux bun de aer într-un loc de muncă este foarte important pentru o muncă productivă și sănătoasă. Ventilația adecvată poate ajuta la controlul
substanțelor periculoase și la prevenirea acumulării de
căldură.
Eficiența unui sistem de ventilație depinde nu
numai de capacitatea sa globală, ci și de modul în
care este creat fluxul de aer și de modul în care este
colectat aerul poluat sau încălzit. Schimbările simple
ale amplasării ventilatoarelor electrice și a hotelor
sau rearanjarea amplasării zonelor de lucru pot aduce
adesea beneficii remarcabile.
Aerul poluat este o problemă atunci când este
inhalat. Fluxul de aer care vine dinspre muncitor la
sursele poluante (și la exterior) contribuie foarte mult
la reducerea acestei probleme. Trebuie avută în vedere direcția ventilației.

5. Stabiliți o practică de deschidere a ferestrelor,
deoarece este o modalitate populară și simplă de
a spori curentul de ventilație. Ferestrele multisecționate pot ajuta la controlul fluxului de aer în
funcție de puterea vântului.

Mai multe sugestii
––

Atunci când se lucrează în apropierea surselor de
poluare sau de căldură, poziția lucrătorului trebuie să fie astfel încât aerul să sufle dinspre lucrător
spre sursele de poluare sau de căldură (și nu în
direcția opusă). Evitați aerisirea prin ventilare de
tip împingere spre astfel de surse.

––

Dacă instalarea unui sistem de ventilație bun
pentru întregul loc de muncă nu este realistă (de
exemplu datorită utilajelor fierbinți sau a surselor
puternice de praf), izolați o parte a zonei de lucru
prin pereți despărțitori și acoperișuri interioare și
asigurați-o cu aer condiționat.

––

Nu vă așteptați că doar sistemele de ventilație vor
preveni poluarea. Luați măsuri pentru eliminarea
sau izolarea surselor de poluare (de exemplu,
scoțându-le din atelier într-un loc aflat sub un
baldachin).

––

Asigurați mentenanța sistemelor de ventilație prin
desemnarea persoanelor sau firmelor responsabile
de acestea și curățați în mod corespunzător podelele, pereții și suprafețele utilajelor.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

expunerea la substanțe periculoase
stresul cauzat de căldură
disconfort termic
iritarea ochilor, pielii și membranelor mucoase
fumat pasiv
oboseală excesivă

Cum?
1. Alegeți un sistem de ventilație care poate ventila
eficient întreaga zonă de lucru în care este instalată. Consultați un furnizor cu o bună cunoaștere
și experiență a unui astfel de sistem.
2. Poziționați canalele de intrare și de ieșire ale
ventilatoarelor acolo unde acestea sunt cele mai
eficiente pentru scopul ventilației. Consultați producătorii sau specialiștii în domeniul ventilației.

Puncte de reţinut
Pentru a obține o ventilație eficientă, utilizați
ventilația cu împingere și tragere corespunzător. Când
lucrați cu substanțe chimice periculoase sau cu procese încălzite, este important să existe un flux de aer
care trece dinspre lucrător spre sursa de poluare sau
de căldură. Utilizați atât bunul simț cât și asistența de
specialitate.

3. Utilizați o combinație bună de ventilație tip împingere-tragere. Amplasați ventilația cu împingere
în zone unde nu există pericol de poluare a altor
locuri și utilizați ventilația cu tragere la locurile
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Figura 79. Un sistem de ventilaţie combinat. (i) Ventilator de evacuare. (ii) ferestre de tavan.
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4. Aranjați cablurile sau rearanjați-le într-o manieră ordonată și, unde este posibil, aranjați-le în
instalații speciale de gestionare a cablurilor.

Păstrați zona de lucru a biroului în ordine pentru a
spori eficiența și confortul persoanelor care utilizează
zona.

5. Utilizați o unitate integrată de alimentare și acces
la date în centrul meselor de lucru (de ex. mese
de ședințe) pentru a acomoda și integra puncte de
acces și conexiuni la internet.

De ce?

6. Poziționați stingătoarele de incendiu în locurile
corespunzătoare, dacă este cazul, deasupra nivelului podelei.

O zonă de lucru ar trebui să fie întotdeauna bine organizată și nu aglomerată cu obiecte nedorite. Acest
lucru este necesar în mod deosebit într-un birou de
lucru deoarece este folosit pentru a face față unor
sarcini diferite și implică adesea persoane care vizitează zona din când în când.
Elementele care atârnă, cum ar fi cablurile de
calculator, ar trebui să fie aduse în ordine, conectate
într-o manieră ordonată și, acolo unde este posibil,
adăpostite într-o instalație de gestionare a cablurilor.
Cablurile care nu sunt strânse pot provoca declanșarea
sau tragerea accidentală a echipamentului de pe masa
de lucru, cauzând răni inutile lucrătorului. Cablurile
rearanjate păstrează ordinea spațiului de birou.
O zonă de lucru bine organizată creează un mediu
plăcut pentru lucrători și vizitatori. Dezordinea poate
deranja privirea, reduce eficiența muncii și poate
provoca vătămări dacă aglomerarea obstrucționează
fluxul de lucru.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

––

Achiziționați mese de lucru care au o zonă de
instalare a cablului încorporată, deoarece acest
lucru este mai convenabil și cablurile de alimentare sunt integrate.

––

Instruiți lucrătorii în respectarea regulilor de menaj și inspectați locul de muncă din când în când.

––

Utilizați marcaje și coduri de culori pentru a organiza articole stocate sau arhivate astfel încât să
fie ușor accesibile.

––

Oferiți o depozitare mobilă sau dulapuri de depozitare pe roți, astfel încât lucrătorii să le poată
aranja ușor în spațiul de lucru.

Puncte de reţinut

dureri musculare
alunecări, împiedicări sau căderi
dureri ale ochilor
dureri ale membrelor superioare
tulburări induse de stres
incendiu

O bună întreținere a zonei de lucru a biroului este
realizată prin rearanjarea facilităților de birou și a
sistemelor de depozitare. Montarea unei instalații de
gestionare a cablurilor poate, de asemenea, să păstreze ordinea.

Cum?
1. Organizați zona de lucru astfel încât obiectele
nedorite (de ex. documente, recipiente etc.) să
fie stocate sau eliminate.
2. Depozitați uneltele în cutiile de unelte adecvate
după utilizare.
3. Arhivați documentele care nu sunt folosite în dulapuri de depozitare sau arhivă. Nu lăsați documente și manuale împrăștiate în zona de lucru.
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Figura 80a. Păstraţi spaţiul de lucru al biroului în ordine, organizând sisteme de
depozitare uşor accesibile şi staţii de lucru pentru computere şi asigurând mentenanţa regulată a utilajelor.

Figura 80b. Rearanjaţi cablurile într-un mod ordonat. Aranjaţi-le în instalaţii
adecvate de gestionare a cablurilor.
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2. Marcați în mod clar pozițiile stingătoarelor de incendiu. Este adesea recomandabil să le puneți pe
perete, astfel încât acestea să fie vizibile.

Furnizați suficiente stingătoare de incendiu la o
distanță ușor accesibilă și asigurați-vă că lucrătorii
știu cum să le folosească.

3. Furnizați un număr suficient de stingătoare de incendiu și plasați-le la aproximativ 20 m de fiecare
loc de muncă.

De ce?

4. Instruiți lucrătorii în utilizarea adecvată a stingătoarelor de incendiu. De obicei, un stingător poate
fi folosit trăgând știftul, îndreptându-i duza la
baza flăcărilor, apăsând trăgaciul, ținând stingătorul în poziție verticală și mișcându-l din lateral în
lateral pentru a acoperi zona în caz de incendiu.

Detectarea timpurie a unui incendiu mic și utilizarea
stingătoarelor portabile sunt printre cele mai importante măsuri de protecție împotriva incendiilor. Un
număr suficient de stingătoare de incendiu amplasate
în zonele desemnate și marcate în mod clar pot reduce foarte mult riscul de incendii mari.
Aparatele de stingere a incendiului folosite
corespunzător pot stinge în mod dramatic flacăra de
incendii. Este important să se ofere tipuri adecvate de
stingătoare și să se instruiască lucrătorii cu privire la
modul de utilizare a acestora în caz de incendiu.
Extinctoarele portabile sunt eficiente numai în
stadiile incipiente ale unui incendiu. Este necesar să
se plaseze un număr suficient de stingătoare, astfel
încât acestea să fie ușor accesibile și utilizate cât mai
curând posibil.

5. Asigurați mentenanța regulată a stingătoarelor
de incendiu. Asigurați-vă că știfturile, duzele și
plăcuțele de identificare sunt intacte și că nu
lipsește nici un stingător sau nu este gol.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

incendiu
expunerea la substanțe chimice periculoase
răniri grave sau accidente
evacuarea întârziată

Cum?
1. Selectați tipurile adecvate de stingătoare
de incendiu portabile. Respectați cu atenție
instrucțiunile de siguranță împotriva incendiilor
și instrucțiunile departamentului de pompieri.
Verificați toate stingătoarele amplasate în jurul
locului de muncă. Asigurați-vă că oamenii luptă
împotriva unui incendiu cu clasa corespunzătoare și tipul de stingătoare (de ex., Clasa A pentru
combustibilii obișnuiți, Clasa B pentru lichide sau
gaze inflamabile, Clasa C pentru echipamente
electrice și Clasa D pentru metale inflamabile).
•
•
•

––

Instruiți și recalificați cu regularitate toți managerii și lucrătorii în utilizarea adecvată a stingătoarelor de incendiu.

––

Exercițiile de incendiu trebuie planificate și
efectuate în mod regulat pentru a testa planul de
acțiune de urgență. Planul trebuie să fie cunoscut
de toți managerii și lucrătorii, inclusiv procedurile
de luptă împotriva incendiilor și evacuarea.

––

Nu luptați niciodată cu un incendiu dacă acesta
se răspândește dincolo de locul în care acesta a
început sau poate bloca singura cale de evacuare
sau dacă agentul de stingere rămâne gol sau se
dovedește a fi ineficient.

Puncte de reţinut
Mențineți un număr suficient de stingătoare de incendiu marcate în mod clar și amplasate la distanță
proximă. Instruiți lucrătorii despre modul de utilizare
a acestora ca parte a unui plan de acțiune de urgență.

Stingătoare cu apă: în cazul incendiilor obișnuite.
Stingătoare cu pulbere uscată multifuncțională: în
cazul incendiilor obișnuite, petroliere și electrice.
Stingătoare cu spumă: incendii obișnuite și
petroliere.
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 Figura 81a. Furnizaţi
suficiente stingătoare de
incendiu în locuri bine definite în zonele de lucru.

 Figura 81b. Instruiţi lucrătorii despre utilizarea adecvată
a stingătoarelor de incendiu,
inclusiv aranjamentele de
întreţinere necesare.
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3. Stabiliți un sistem de lucru pentru reutilizarea sau
reciclarea deșeurilor colectate. Unele materiale
colectate, cum ar fi materialele metalice, pot fi
aduse înapoi în procesul de producție și reutilizate
din nou ca materii prime. Deșeurile periculoase,
cum ar fi substanțele chimice, pot fi transferate
în condiții de siguranță către instalații speciale de tratare pentru reciclare sau eliminare în
siguranță.

Reciclați deșeurile pentru a utiliza mai bine resursele
și pentru a proteja mediul.

De ce?
Acțiuni simple, practice la locul de muncă pot face
o mare diferență în domeniul protecției mediului.
Reciclarea deșeurilor este primul pas important pentru acest lucru. Părțile inutile ale materiilor prime,
produsele sau semifabricatele respinse sau rupte pot
fi refolosite pentru multe scopuri utile atunci când
angajatorii și lucrătorii colaborează.
Există multe modalități practice de a recicla
deșeurile. De exemplu, recipientele pregătite pentru
diferite deșeuri ajută lucrătorii să colecteze deșeurile
separat. Recipientele de gunoi convenabil plasate
lângă locul de muncă facilitează acțiunile corespunzătoare ale lucrătorilor.
Sisteme de colectare a deșeurilor bine organizate la locul de muncă vor reduce volumul de lucru și
riscurile de accidente ale lucrătorilor care colectează
deșeurile. Aceste practici pot fi stabilite în conformitate cu sistemele de management al sănătății și
securității la locul de muncă.

4. Reciclați apa uzată. De exemplu, apa semimurdară utilizată pentru spălarea materiilor prime
poate fi colectată și refolosită pentru curățarea
podelelor, cu excepția cazului în care apa conține
substanțe periculoase. Economisiți apa când
spălați materialele. Modurile de spălare pe loturi
necesită mai puțină apă decât clătirea.

Mai multe sugestii
––

Încercați să minimalizați cantitatea de deșeuri.
Obțineți materii prime care includ deșeuri minime
și părți minime inutile.

––

Reparați și reutilizați scule, dispozitive sau echipamente în loc să le aruncați.

––

Identificați deșeurile care pot fi dăunătoare
lucrătorilor și colectorilor de deșeuri. Stabiliți proceduri de colectare sigure. Căutați sfaturi de la
agențiile relevante.

––

Asigurați instruirea și informarea lucrătorilor cu
privire la modalitățile practice de colectare și reciclare a deșeurilor. Solicitați idei ale lucrătorilor
pentru a consolida activitățile de reciclare.

Riscuri / Simptome
•
•
•

daune aduse mediului
răniri grave sau accidente
expunerea la substanțe periculoase

Cum?
1. Colectați separat diferite tipuri de deșeuri de la
locul de muncă. Așezați recipiente separate sau
containere separate, în apropierea locului de muncă și cu etichete clare, în funcție de materiale. De
exemplu, puteți colecta separat deșeuri organice,
cum ar fi materialele de origine animală și vegetală, materialele lemnoase și deșeurile de metale.

Puncte de reţinut
Colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri
este primul pas important spre reutilizare și reciclare.

2. Unele materiale reziduale, cum ar fi materiale din
sticlă ascuțită sau produse chimice corozive, sunt
periculoase atât pentru lucrători, cât și pentru
colectorii de deșeuri. Aceste deșeuri necesită
containere speciale și capace speciale cu semne
de avertizare.
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Figura 82a. (i) şi (ii) Aşezaţi recipientele separate de depozitare la locul de muncă pentru diferite tipuri de deşeuri precum metale, sticle, cutii şi materiale plastice.

Figura 82b. (i), (ii) şi (iii) Dezvoltaţi unui mecanism de reciclare şi reutilizare a deşeurilor colectate separat.
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Mai multe sugestii
––

Verificați dacă căile de evacuare sunt ușor de
recunoscut și de urmat în orice moment în care
lucrătorii sunt prezenți, de exemplu, în timpul
unui schimb de seară sau de noapte, sau în cazul
unei întreruperi bruște de curent.

––

Organizați exercițiile de evacuare la intervale
adecvate și folosiți-le ca o oportunitate pentru a
vă asigura că aceste căi de evacuare sunt libere
de obstacole. Exercițiile de evacuare prea frecvente pot fi o problemă. Mai degrabă, desemnați
o persoană (sau o echipă) care să verifice regulat
căile de evacuare.

––

Furnizați polițe de depozitare, paleți, rafturi sau
coșuri de gunoi în apropierea zonelor de lucru sau
a pasajelor unde materiale și elemente de lucru
tind să se adune. Acest lucru vă ajută să păstrați
libere căile de evacuare.

Marcați rutele de evacuare și păstrați-le fără
obstacole.

De ce?
Este important să păstrați întotdeauna rutele de evacuare fără obstacole.
Căile de evacuare, dacă sunt rareori folosite, tind
să fie neglijate și, astfel, să fie obstrucționate de
materiale, deșeuri sau echipamente strânse. Este prea
târziu să începeți curățarea căilor de evacuare după
izbucnirea unui incendiu.
În caz de urgență, oamenii sunt neliniștiți și chiar
pot panica. Prin urmare, căile de evacuare trebuie să
fie ușor de recunoscut și ușor de urmărit.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

evacuarea întârziată
alunecări, împiedicări sau căderi
răniri grave sau accidente
siguranța pietonilor

Puncte de reţinut
Căile de evacuare libere și ușor de recunoscut vă
pot salva viața. O urgență se poate întâmpla în orice
moment.

Cum?
1. Asigurați-vă că există cel puțin două căi de ieșire
în fiecare zonă de lucru. Luați în considerare
posibilitatea izbucnirii unui incendiu în apropierea unei rute de ieșire. Verificați cerințele legale
pentru rutele de evacuare.
2. Marcați fiecare traseu de evacuare pe podea, cu
excepția cazului în care este clar că este calea de
evacuare (ca în cazul coridoarelor sau rândurilor
îngrădite). Indicați clar ieșirea de urgență cu un
semn. În cazul în care ieșirile de urgență nu sunt
imediat vizibile, semnalizați clar direcția celei mai
apropiate ieșiri de urgență.
3. Stabiliți cu fermitate practica de a nu pune
nimic pe căile de evacuare și de a le ține fără
obstacole în orice moment.
4. Folosiți garduri, balustrade sau ecrane pentru a
crea un spațiu liber în jurul ieșirilor de urgență și
pentru a permite accesul ușor la acestea. Puneți
garduri sau mânere de-a lungul căilor de evacuare
atunci când acestea tind să fie obstrucționate de
mărfurile stivuite.
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Figura 83a. Marcaţi rutele de evacuare şi păstraţi-le fără obstacole.

Figura 83b. Este necesară cooperarea tuturor lucrătorilor pentru a menţine întotdeauna ieşirea de
urgenţă fără obstacole.
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Procedura de evacuare
1. Fiecare supervizor ar trebui să fie responsabil
pentru evacuarea sigură și ordonată a tuturor
lucrătorilor aflați în zona de responsabilitate și
ar trebui să ceară lucrătorilor să raporteze un
incendiu sau un accident care ar putea cauza o
urgență.
2. Se va contacta imediat șeful exercițiului de evacuare pentru a decide dacă trebuie să înceapă
procedurile de evacuare.
3. Supervizorii responsabili ar trebui: (a) să
direcționeze evacuarea pe cele mai sigure rute;
(b) să verifice dacă toți lucrătorii au părăsit departamentul/fabrica; (c) să se deplaseze în zona
de adunare desemnată; (d) să verifice numărul
personalului/lucrătorilor; și (e) să respecte toate
instrucțiunile primitelor de la supervizorii șefi și
ale serviciilor de urgență.
4. Supervizorii trebuie să se asigure că nicio persoană nu se întoarce în clădirea fabricii până când
nu a fost instruită despre acest fapt de către
supervizorii-șefi la sfatul serviciilor de urgență.

Stabiliți planurile de evacuare pentru a vă asigura de
ieșirea sigură și rapidă de la locul de muncă.

De ce?
Evacuarea locurilor de muncă devine necesară mai des
decât mulți lucrători realizează. Trebuie ținut minte
faptul că se pot pierde vieți dacă procesul de evacuare nu este fiabil. Nu este neobișnuit să se producă
incendii sau explozii sau accidente de eliberare a
substanțelor nocive.
Prin stabilirea unui plan de acțiuni de urgență,
inclusiv prin evacuare, toată lumea conștientizează ce
trebuie să facă și cum să evacueze locul de muncă.
Timpul disponibil pentru evacuare depinde cu
siguranță de natura dezastrului. Planul de evacuare
trebuie să răspundă nevoilor specifice fiecărui loc de
muncă, iar toți lucrătorii și vizitatorii trebuie instruiți
în prealabil cum să se evacueze în caz de urgență.

Procedura de evacuare include și: contactarea serviciilor de urgență (de exemplu, pompieri); efectuarea unui anunț de voce pentru evacuarea clădirii;
direcționarea personalului la puncte de adunare predeterminate; lăsați tot echipamentul „așa cum este”;
și închideți ușa clădirii după ultima persoană.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

incendiu sau explozie
expunerea la substanțe chimice periculoase
evacuarea întârziată
răniri grave sau accidente

Mai multe sugestii

Cum?

––

1. Fiecare loc de muncă trebuie să elaboreze un plan
de evacuare, să desemneze căi de evacuare și să
informeze toți lucrătorii despre ce trebuie făcut în
caz de urgență.
2. Postați suficiente semne standard care indică
direcția de evacuare într-un mod ușor de văzut și
ușor de înțeles.
3. Exerciții periodice de evacuare de urgență ar
trebui să fie efectuate pentru a se asigura că toți
lucrătorii știu exact ce să facă și orice greșeli sunt
identificate.
4. Planul de evacuare trebuie să clarifice faptul că
toate persoanele ar trebui să meargă la locul de
adunare pre-desemnat și că nimeni nu trebuie să
părăsească locul de adunare sau să se întoarcă la
zona de lucru până când toate persoanele sunt
numărate și zona este declarată sigură.
5. Afișați postere cu numere importante de telefon
de urgență și numele persoanelor responsabile în
jurul zonei de muncă.

––
––
––

Planurile de evacuare ar trebui să includă întotdeauna un plan de amplasare a zonelor de
adunare.
Luați în considerare nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități în timpul unei evacuări.
Stabiliți acorduri reciproce de ajutor cu instituțiile
de sănătate.
Mențineți sarcinile personalului în conformitate
cu planul de acțiune pentru situații de urgență,
tipărit și afișat pe întregul loc de muncă pentru o
referință mai ușoară.

Puncte de reţinut
Stabiliți planul de evacuare și aduceți-l la cunoștința
tuturor și asigurați-vă că rutele de evacuare sunt libere și marcate tot timpul.
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Figura 84. Plasaţi planurile şi rutele de evacuare pe pereţii zonelor de lucru pentru
a asigura evacuarea rapidă şi sigură în caz de urgenţă.
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5. Asigurați protecția urechilor, cum ar fi dopurile
pentru urechi și căști, și instruiți lucrătorii în
utilizarea adecvată a dispozitivelor de protecție a
urechii atunci când controlul tehnic al zgomotului
la locul de muncă nu este suficient.

Izolați sau acoperiți utilajele sau componentele zgomotoase ale utilajelor.

Mai multe sugestii

De ce?
La multe locuri de muncă, nivelul zgomotului produs
de utilaje poate fi dăunător pentru auz și poate afecta
starea de sănătate a lucrătorilor (un nivel de zgomot
de 85–90 dB(A) sau mai mare este dăunător pentru
auz). Dacă stați la o distanță de lungimea brațului de
la colegul dvs. și nu puteți comunica cu un ton normal
de voce, nivelul zgomotului este prea mare.
Nivelurile de zgomot prea mari pot provoca accidente și pot afecta producția, deoarece semnalele de
avertizare și alte semnale nu sunt auzite.
Cea mai bună metodă de reducere a zgomotului
este de a acoperi utilajul în întregime sau în special
părțile zgomotoase ale utilajelor.
Dacă zgomotul nu poate fi redus la sursă, puteți
lua în considerare izolarea utilajelor zgomotoase de
locurile în care se lucrează efectiv.

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

Majoritatea utilajelor au părți în mișcare deosebit de zgomotoase. Faceți o listă a acestor surse
de zgomot și discutați cu lucrătorii dacă aceste
părți zgomotoase pot fi acoperite fără a afecta
funcționarea lor.

––

Acoperirile utilajelor zgomotoase trebuie să fie
suficient de strânse. Asigurați-vă că aceste capace
strânse nu provoacă supraîncălzirea în interiorul
capacului.

––

Amortizoarele cu șurub sunt eficiente în reducerea zgomotului datorat evacuărilor pneumatice.

––

Modificați orice utilaje care sunt deosebit de zgomotoase. Multe tipuri de utilaje mai noi sunt mult
mai puțin zgomotoase.

Puncte de reţinut

pierderea auzului
comunicare slabă
răniri grave sau accidente

Dacă nu reușiți să vorbiți cu un ton normal de voce la
distanța unui braț de colegul dvs., atunci nivelul de
zgomot este dăunător pentru auz. Trebuie să fie luate
măsuri pentru a vă păstra urechile izolate de zgomot,
fie prin închiderea sursei de zgomot, fie prin purtarea
dispozitivelor de protecție a urechii.

Cum?
1. Acoperiți întregul utilaj care produce niveluri
excesive de zgomot. Dacă acest lucru nu este
posibil, acoperiți în special părțile zgomotoase ale
utilajelor.
2. Dacă este posibil, poziționați utilajele deosebit de
zgomotoase în afara locului de muncă și acoperițile cu structuri adecvate.
3. Relocați utilajele deosebit de zgomotoase, astfel
încât acestea să se afle la distanță de locul în care
lucrează majoritatea muncitorilor.
4. Oferiți ecrane sau partiții pentru a izola utilajele zgomotoase de alți lucrători în același loc de
muncă. Pentru un utilaj zgomotos, furnizarea unei
cabine care să acopere întreaga zonă de operare
sau a unei partiții de tavan, poate fi destul de
eficientă.
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 Figura 85a. Compresor de aer cu izolare
fonică. Principiul
este acela că zgomotul ar trebui să fie
conţinut sub capotă.
Capota este fabricată
din material dur cu
o căptuşeală moale
absorbantă.

Figura 85c. Protejaţi-vă urechile prin închiderea,
izolarea sau acoperirea utilajelor zgomotoase sau
purtând protecţii pentru urechi.
 Figura 85b. Placa
rigidă de 1,5 mm
reduce vibraţiile.

Figura 85d. Pentru liniile de producţie zgomotoase, pereţi din materiale absorbante de zgomot şi utilizarea ecranelor deflectoare a sunetului sunt utile pentru a reduce nivelul de zgomot şi pentru a separa liniile de producţie de zonele învecinate,
pentru a preveni efectele perturbatoare ale zgomotului asupra acestor zone.
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––

Reduceți viteza inutil de mare a zgomotului care
este produsă de piese de transmisie a puterii sau
sisteme de transportoare.

Asigurați mentenanța regulată a uneltelor și utilajelor
pentru a reduce zgomotul.

––

Zgomotul generat atunci când materialele lovesc
un jgheab poate fi ușor redus prin acoperirea
suprafeței exterioare a jgheabului cu materiale
izolate fonic.

De ce?
Deseori, nivelurile de zgomot de la unelte și utilaje
cresc din cauza unei lucrări de întreținere necorespunzătoare sau a vibrațiilor inutile. Întreținerea
periodică poate ajuta mult la reducerea nivelului de
zgomot.
Zgomotul poate proveni din părți strânse sau părți
metalice lovite de materiale. Acest zgomot poate fi
redus cu ușurință prin întreținerea corespunzătoare.

Puncte de reţinut
Întreținerea optimă poate reduce nivelul de zgomot
cauzat de unelte și utilaje. Lucrătorii experimentați
vă pot spune cum să le păstrați în stare bună.

Riscuri / Simptome
•
•
•

pierderea auzului
comunicare slabă
vibrații mâini/brațe

Cum?
1. Stabiliți o regulă de întreținere periodică a sculelor și utilajelor pentru a le menține în stare bună
și pentru a reduce astfel zgomotul.
2. Verificați dacă vibrațiile anumitor componente ale
utilajului sau ale carcaselor metalice nu produc
zgomot inutil. Întrețineți aceste părți în mod
corespunzător. De exemplu, asigurați-vă că piesele
sau carcasele care produc zgomot sunt bine fixate.
3. Înlocuiți piesele metalice prin părți realizate din
material absorbant de sunet, de ex. plastic, cauciuc sau alte materiale izolate fonic.
4. Acoperiți tavanele și pereții cu materiale de
absorbție a sunetului. De asemenea, verificați
dacă ecranele de absorbție a sunetului sunt plasate corespunzător.

Mai multe sugestii
––

Dacă este cazul, reduceți loviturile ascuțite prin
prelungirea perioadei de frânare pentru piesele
cu piston sau prin utilizarea unor acoperiri din
cauciuc sau plastic.
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Figura 86. Verificaţi dacă barierele de absorbţie a sunetului sunt poziţionate corespunzător pentru a reduce
nivelul de zgomot în zonele de lucru din spatele barierelor.
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––

Plasați semnale luminoase în apropierea nivelului
ochilor, astfel încât acestea să poată fi văzute
ușor atunci când sunt aprinse. Cu toate acestea,
pentru semnalele de avertizare, utilizați semnale
acustice care sunt destul de puternice, deoarece
lumina este văzută numai atunci când lucrătorii
privesc în acea direcție.

––

Asigurați-vă că lucrătorii pot auzi comunicarea
necesară, chiar dacă folosesc protecția urechii.

Asigurați-vă că zgomotul nu interferează cu comunicarea verbală și cu semnalele auditive.

De ce?
Nivelurile ridicate de zgomot interferează cu strigătele și semnale de avertizare și comunicare. Acest
lucru poate cauza accidente și poate afecta calitatea
producției. Comunicarea este deosebit de importantă
în atelierele zgomotoase.
Zgomotul iritant poate de asemenea să deranjeze
munca și să ducă la greșeli. Chiar și un sunet de volum
redus poate distrage atenția. Asigurați-vă că nici zgomotul la nivel scăzut nu deranjează comunicarea și nu
irită pe oameni.

Puncte de reţinut
Bunele mijloace de comunicare sunt deosebit de importante în atelierele zgomotoase. Utilizați lămpi de
semnalizare dacă este necesar.

Riscuri / Simptome
•
•
•

comunicare slabă
pierderea auzului
răniri grave sau accidente

Cum?
1. Reduceți zgomotul pentru o comunicare ușoară și
siguranță.
2. Verificați împreună cu lucrătorii dacă comunicarea
esențială pentru muncă și avertizarea necesară
sunt împiedicate de zgomot. Luați în considerare
mijloacele alternative de comunicare.
3. Utilizați niveluri mai ridicate de semnale de
avertizare sau adăugați lămpi de semnalizare.
4. Oferiți compartimente sau cabine de protecție
împotriva zgomotului pentru lucrări în care comunicarea cu ceilalți joacă un rol important.
5. Furnizați partiții în jurul echipamentelor de
telecomunicații sau utilizați echipamente mai
bune pentru a asigura o bună comunicare în cadrul nivelurilor de zgomot existente.

Mai multe sugestii
––

Instalați materiale rezistente la zgomot pe tavan
și pe pereți în apropierea locurilor de muncă care
necesită o comunicare frecventă.
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Figura 87a. Asiguraţi-vă că comunicarea necesară nu este mascată de alte zgomote.

Figura 87b. Asiguraţi-vă că protecţia urechii este eficientă, dar nu
opriţi comunicarea necesară. Semnalele luminoase de urgenţă şi alarmele sunt mijloace importante de comunicare atunci când se utilizează protecţia auditivă.
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5. Pentru a reduce vibrațiile întregului corp, izolați
corpul prin o suspensie mai bună a scaunului,
perne pe scaun etc.

Reduceți vibrațiile care afectează lucrătorii, pentru a
îmbunătăți siguranța, sănătatea și eficiența muncii.

6. Efectuați o rotație a oamenilor pe parcursul unei
zile pentru a reduce expunerea la vibrații pe
lucrător.

De ce?

Mai multe sugestii

Multe utilaje sau unelte de mână cu motor transmit
vibrații asupra corpului uman. Împreună cu zgomotul, aceste vibrații pot fi dăunătoare. Ele pot afecta
mușchii și articulațiile și pot afecta circulația sângelui.
Vibrarea indusă de „boala degetului alb”, văzută în
rândul lucrătorilor care folosesc foraje pneumatice
sau cu lanț, este un exemplu dureros.
Vibrațiile întregului corp al lucrătorilor pe vehicule, macarale sau mașini forestiere reprezintă, de
asemenea, o problemă. Acestea pot provoca disconfort considerabil, dificultate în a vedea obiectele cu
exactitate și chiar daune ale organelor interne.
Aceste vibrații sunt de obicei greu de controlat.
Însă sunt dezvoltate mașini care vibrează mult mai
puțin decât înainte și există diferite mijloace ieftine
de atenuare a vibrațiilor.

Combinați lucrările expuse la vibrații cu sarcini
non vibratoare sau introduceți pauze scurte.

––

Minimizați forța de prindere a mânerului pe sculele vibratoare, în măsura în care este compatibil cu
funcționarea în siguranță.

––

Într-un climat rece, mențineți corpul și mâinile calde și uscate în timp ce utilizați unelte
vibratoare.

Puncte de reţinut
Reduceți efectele vibrațiilor printr-o mai bună inginerie și o mai bună gestionare. De asemenea,
îmbunătățiți întreținerea echipamentului.

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

vibrațiile mâinii-brațului
vibrațiile întregului corp
vătămarea mâinilor/degetelor

Cum?
1. Pentru a reduce vibrațiile mână-braț, achiziționați
echipament cu mânere izolate de vibrații. Studiați
specificațiile instrumentului înainte de a comanda
echipamentul.
2. Pentru a reduce vibrațiile instrumentelor existente, acoperiți mânerele cu spumă de izolație
de vibrații și asigurați mănuși de absorbție a
vibrațiilor. Verificați cu lucrătorii dacă vibrațiile
au scăzut într-adevăr.
3. Folosind uneltele vibratoare, evitați vibrațiile
continue și așezați scula pe un suport sau o piesă
cât mai mult posibil.
4. Reduceți vibrațiile instrumentelor, utilajelor și
vehiculelor prin îmbunătățirea întreținerii.

188

Substanţele şi agenţii periculoşi

Figura 88. Reduceţi vibraţiile sculelor şi utilajelor prin îmbunătăţirea întreţinerii acestora.
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Mai multe sugestii
––

Folosiți un dispozitiv de fixare care are o grila de
protecție bună, o parte a căreia este acoperită
cu un ecran reflectorizant pentru a împiedica
reflecția.

––

O lampă fluorescentă portabilă este mai sigură
decât alte lămpi în ceea ce privește prevenirea
șocurilor electrice. Oferă mai multă lumină, care
este distribuită mai uniform.

––

Verificați dacă suportul lămpii cu șurub este
protejat, astfel încât este imposibil să atingeți
capacul cu șurub în timp ce acesta este încă în
contact cu firul mamă de pe suport.

––

Asigurați-o casă pentru fiecare articol de echipament portabil pentru a asigura stocarea și
întreținerea organizată.

Alegeți echipamente electrice de mână bine izolate
împotriva șocurilor electrice și a căldurii.

De ce?
Deși echipamentele electrice de mână, cum ar fi
lămpile, sunt utile pentru lucrul efectuat în timp ce se
deplasează de la un loc la altul, acestea sunt printre
cele mai periculoase dispozitive portabile în orice loc
de muncă. Acestea sunt adesea folosite în locuri ude
și umede unde crește riscul de electrocutare.
Echipamentul electric portabil este utilizat în
principal în sarcini de mutare (ambulatorii) și în locuri
înguste. Corpurile și cablurile tind să se uzeze rapid,
crescând astfel riscul șocurilor electrice.
Echipamentele electrice portabile neecranate pot
cauza arsuri și pot duce indirect la împiedicare sau
cădere de pe scări sau schele.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

Mențineți echipamentul electric de mână pentru a
preveni șocurile electrice și arsurile.

arsuri
șoc electric
electrocutare
alunecări, împiedicări sau căderi

Cum?
1. Selectați echipamente electrice de mână, care
sunt bine izolate și au fixări și cabluri fixe realizate din material izolator și care sunt rezistente la
căldură și la frecare.
2. Verificați înainte de fiecare utilizare că unitatea
este legată la pământ, cu excepția cazului în
care este protejată cu un transformator de joasă
tensiune.
3. Verificați dacă cadrul de protecție din jurul
dispozitivului portabil este fixat și că grila metalică nu intră în contact cu nici o piesă metalică.
4. Asigurați verificarea regulată a dispozitivelor
electrice portabile. Aduceți la cunoștința tuturor lucrătorilor despre cine sunt responsabilii cu
inspecția și întreținerea.
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Figura 89. Utilizaţi lămpi de mână bine izolate, care au dispozitive fixe şi cabluri
sigure.
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6. Instruiți toți lucrătorii să lucreze în siguranță cu
circuite și conexiuni electrice.
7.

Asigurați siguranța conexiunilor echipamentelor și
luminilor.

De ce?
Cablajul și conexiunile la lumină reprezintă o sursă
majoră de accidente din cauza electricității, în special
a șocurilor electrice. O atenție deosebită trebuie
acordată pentru a preveni cablarea necorespunzătoare
și deteriorarea conexiunilor.
Întreținerea optimă a cablurilor și conexiunilor poate reduce la minimum pierderea de timp și
întreruperile din cauza defectării echipamentului.
Întreținerea bună poate, de asemenea, să reducă
accidentele electrice.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•

Protejați cablurile, în special cele amplasate
temporar pe podea, de a fi împinse de muncitori
sau de roți de către echipamentul de transport.
Așezați un capac de protecție stabil în cazul în
care există un astfel de pericol.

incendiu
șoc electric
electrocutare

––

Protejați circuitele electrice și cablurile împotriva
scurgerilor sau vărsărilor accidentale de lichide.

––

Stabiliți pentru fiecare loc de muncă un program
de inspecție regulată a circuitelor electrice și a
echipamentelor electrice portabile.

––

Țineți minte că legile și reglementările includ
cerințe privind instalațiile electrice. Studiați-le cu
atenție împreună cu lucrătorii în scopul de a le
urmări cu exactitate.

Puncte de reţinut

Cum?

Cablajul sigur și conexiunile electrice duc la scăderea
riscului de incendii și la pierderea timpului cauzat de
defecțiunile utilajelor sau de rănirea lucrătorilor.

1. Izolați sau păziți terminalele electrice. Asigurațivă că toate cablurile sunt adecvate.
2. Furnizați un număr suficient de prize pentru conexiuni de cabluri pentru a minimiza contactele lucrătorilor cu cablurile. Dacă este necesar, utilizați
un bloc de prize multiple suplimentare.
3. Utilizați numai conexiunile prescrise și eliminați
conexiunile neautorizate. Nu folosiți niciodată
conexiuni expuse. Informați și instruiți lucrătorii
cu privire la folosirea măsurătorilor potrivite ale
cablurilor care se potrivesc cu puterea electrică
necesară pentru utilaje, echipamente și unități de
iluminat.
4. Asigurați împământarea corectă a utilajelor și
echipamentelor și asigurați-vă că șuruburile electrice și lămpile de mână în uz au împământare.
5. Realizați o regulă pentru a înlocui rapid cablurile deteriorate. Asigurați respectarea strictă a
acestei reguli de către utilizatorii de scule electrice și lămpi de mână.
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Figura 90a. Cablajul sigur şi conexiunile electrice împiedică accidentele şi incendiile.

Figura 90b. Păstrarea bine întreţinută a cablurilor şi a conexiunilor electrice poate reduce la minimum timpul de lucru pierdut din cauza defectării
echipamentului.
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eliberare accidentală și termenul de valabilitate,
acolo unde este necesar.
3. Asigurați-vă că etichetele, semnele sau alte forme
de avertizare sunt lizibile și afișate în mod vizibil
pe recipiente. Semnele de avertizare care indică
efectele periculoase ale substanțelor chimice trebuie să fie afișate în mod vizibil în locațiile în care
sunt stocate sau utilizate.

Etichetați și depozitați corect recipientele cu
substanțe chimice periculoase pentru a comunica avertismentele și pentru a asigura o manipulare
sigură.

De ce?

4. Utilizați etichete sau semne în limba preferată
a utilizatorilor și lucrătorilor. Instruiți lucrătorii
despre etichete și semne dacă containerele și produsele nu sunt ușor de înțeles în limba locală.

Etichetele și semnele sunt utilizate pentru a comunica
avertismente și alte informații importante cu privire
la conținutul, utilizarea, depozitarea și eliminarea
substanțelor chimice periculoase.
Substanțele chimice periculoase trebuie să fie
separate unele de celelalte la depozitare pe distanțe
și partiții sau prin alte mijloace adecvate, astfel încât
să se evite contactul accidental între acestea.
Materialele chimice inflamabile și combustibile trebuie depozitate în recipiente care respectă
standarde specifice în zonele cu pericol de incendiu
indicat prin semne de avertizare.
Recipientele utilizate pentru depozitarea de
substanțe chimice periculoase, care pot duce la
asfixiere toxică, sufocare, sau efecte anestezice nu ar
trebui să fie depozitate în locuri în care lucrătorii pot
fi expuși.
Zonele de lucru care utilizează substanțe periculoase care pot fi accesate numai cu autorizații trebuie
marcate cu semne de avertizare corespunzătoare.

5. Depozitați recipientele cu substanțe periculoase în locuri potrivite pentru a evita deteriorarea acestora și asigurați-vă că recipientele nu sunt
expuse la căldură, ceea ce ar putea fisura containerele sau ar putea cauza scurgeri. O atenție
deosebită trebuie acordată recipientelor pentru
substanțele chimice și substanțele chimice inflamabile și combustibile care pot duce la asfixierea
toxică, la sufocare sau la efecte anestezice.
6. Efectuați controale regulate ale tuturor recipientelor, locurilor de depozitare și zonelor de lucru
periculoase pentru a se asigura că acestea sunt
etichetate și notificate corespunzător.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

expunerea la substanțe chimice periculoase
scurgerile de materiale
funcționarea greșită
incendiu sau explozie
daune aduse mediului
victime pe scară largă

Cum?

––

Obțineți sau cumpărați etichete și semne standard
de la furnizorii corespunzători.

––

Utilizați dispozitive de etichetare corespunzătoare
pentru a crea etichete lizibile și clare.

––

Asigurați-vă că etichetele și semnele respectă
normele și standardele de siguranță, inclusiv formularea și culoarea.

Puncte de reţinut

1. Marcați toate recipientele cu substanțe chimice
periculoase cu semne și avertismente adecvate
care pot fi înțelese de utilizatori și de lucrători.

Etichetele care indică substanțe chimice periculoase
trebuie să fie afișate în mod vizibil pe recipiente sau
în locurile în care sunt depozitate și trebuie să fie
ușor de citit și de înțeles. Într-un cadru de lucru multicultural, instruiți lucrătorii astfel încât să înțeleagă
pe deplin semnele standard de avertizare universal
acceptate.

2. Furnizați informații relevante pe etichete, cum
ar fi numele comun al produsului, compoziția,
informațiile despre ingrediente, instrucțiunile de
utilizare, îngrijirea și întreținerea, informațiile
toxicologice, controlul expunerii și protecția
personală, măsurile de prim ajutor, măsurile de
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Figura 91a. Utilizaţi recipiente speciale cu semne clare şi instrucţiuni pentru tratarea deşeurilor periculoase şi stabiliţi proceduri
adecvate de tratare a deşeurilor periculoase.

 Figura 91b. Pentru a eticheta recipientele
cu substanţe chimice periculoase, utilizaţi etichete şi semne în conformitate cu
Sistemul global armonizat de clasificare
şi etichetare a produselor chimice (GHS).
(pentru referinţă: http://www.unece.org/
trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.
html)

195

Listă de verificare ergonomică

Punctul de
verificare 92

ușor de înțeles de către lucrători și ușor accesibile
la locul de muncă.
4. Oferiți instruire lucrătorilor care utilizează produse chimice. Nu vă bazați numai pe materiale
scrise. Instruirea ar trebui să includă monitorizarea pericolelor pentru sănătate și a sănătății
personale.

Protejați lucrătorii împotriva riscurilor chimice, astfel
încât să poată efectua munca în condiții de siguranță
și eficiență.

De ce?

5. Dacă este posibil, închideți sursa de substanțe
chimice periculoase astfel încât lucrătorii să nu fie
expuși la substanțele chimice sau localizați locul
de muncă cât mai departe de surse posibil.

Lucrătorii pot fi afectați grav de substanțe chimice
cum ar fi vopsele, solvenți, detergenți, acizi și pesticide. Pentru a preveni aceste afecțiuni, trebuie să
aveți informații exacte despre riscuri și contramăsuri
necesare.
Expunerea la substanțele chimice afectează
performanța și precizia lucrătorilor. Distrugerea incorectă a substanțelor chimice poate dăuna mediului
în afara locului de muncă. Trebuie luate măsuri de
precauție necesare de la intrarea substanțelor chimice
în întreprindere până la eliminarea lor. Acestea ar trebui să includă modul în care acestea sunt etichetate,
utilizate, stocate și eliminate.
Multe substanțe chimice au efecte pe termen
lung care sunt greu de văzut. Costurile de compensare pot fi foarte mari; Prevenirea este mult mai puțin
costisitoare.

6. Dacă nu este posibilă închiderea întregului proces, utilizați capace, hote sau cabine conectate la
sistemele de evacuare.
7.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

Dacă este necesar, asigurați lucrătorii cu suficient echipament personal de protecție (cum ar fi
îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție,
mănuși, respiratori și cizme de lucru).

expunerea la substanțe chimice periculoase
scurgerile de materiale
funcționarea greșită
incendiu sau explozie
daune aduse mediului
victime pe scară largă

––

Informați lucrătorii și conducerea despre cele
mai recente legi și reglementări privind utilizarea
substanțelor chimice la locul de muncă.

––

Utilizați produse cum ar fi vopsele, lacuri și adezivi pe bază de apă, nu pe bază de solvenți.

––

Acoperirea totală sau extracția locală a aerului
poluat trebuie suplimentată cu o ventilație generală sporită. Verificați echipamentul și procesele
de scurgere.

––

Folosiți huse cu extractori încorporați care pot fi
conectați la unelte și la utilaje acționate manual.
Pentru sudare, utilizați mici unități de ventilație
care fie pot fi conectate la un sistem de evacuare,
fie sunt portabile.

––

Asigurați un sistem de perdele de aer pentru vase
de lichide periculoase. Aerul este suflat sub presiune dintr-o parte și extras din cealaltă, prin urmare, protejând lucrătorul de la vaporii periculoși.

Cum?
1. Selectați echipamente și procese pentru a minimiza riscurile chimice pentru lucrători. Ori de
câte ori este posibil, utilizați produse chimice mai
puțin periculoase.
2. Etichetați recipientele cu toate substanțele
chimice periculoase. Când substanțele chimice
sunt transferate în alte recipiente, nu uitați să le
etichetați pe cele noi.

Puncte de reţinut
Anumite riscuri chimice periculoase nu pot fi detectate de simțurile umane. Informați lucrătorii cu privire
la aceste riscuri și instruiți-i cu privire la măsurile de
precauție. Măsurile de protecție sunt mult mai puțin
costisitoare decât costurile de compensare rezultate
din expuneri.

3. Oferiți fiecărei persoane care lucrează cu
substanțe chimice periculoase instrucțiuni scrise
ilustrate. Instrucțiunile de siguranță și fișele tehnice de securitate chimică trebuie să fie în limbi
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Figura 92a. Vaporii nocivi pot fi atraşi într-un sistem
local de evacuare pentru a preveni expunerea lucrătorului la pericole chimice.

Figura 92b. Tragerea contaminanţilor în masa de lucru înainte de a ajunge în zona de respiraţie a muncitorului este o altă metoda de ventilaţie locală.
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interiorul spațiului închis și permiteți intrarea numai când concentrația de oxigen este de 18% sau
mai mult și limitele de expunere nu sunt depășite.
O ventilație naturală sau mecanică suficientă trebuie menținută în timpul lucrului.

Identificați spații închise care necesită autorizații de
intrare și luați măsuri de control adecvate pentru a
face spațiul sigur pentru intrare și muncă.

3. În spațiile în care aceste condiții nu pot fi îndeplinite, permiteți intrarea numai pentru lucrătorii
echipați cu aparate de respirat cu aer furnizat,
cum ar fi aparate de respirat cu linie de aer sau
alte dispozitive de protecție.

De ce?
Spațiile închise sunt locuri recurente de accidente
mortale și grave. Structurile închise cum ar fi cisternele, vasele, gropile, canalele, buncărul și altele pot
fi foarte periculoase, deoarece lucrătorii care intră în
acestea sunt expuși riscurilor atmosferice, fizice și de
siguranță unice acestor structuri.
Întrucât există spații închise în întreaga industrie,
este important să se facă o regulă care să permită
lucrul în spații numai pentru lucrătorii care obțin permisele de intrare. Mulți lucrători intră în spații în timpul construcției, inspecției, întreținerii și reabilitării.
Deoarece această activitate este în mare parte nonrutină, trebuie luate măsuri speciale de precauție.
Mediul în spațiile închise trebuie verificat înainte
de intrare, pentru a evita efectele foarte periculoase
ale deficienței de oxigen, chimicalelor toxice și explozivilor. Trebuie luate măsuri de precauție împotriva
pericolelor mecanice, electrice și de siguranță, precum și împotriva căldurii și a frigului, a zgomotului, a
radiațiilor, a incendiilor, precum și a protecției personale. Aceste condiții trebuie evaluate de o persoană
calificată, și doar lucrătorilor instruiți ar trebui să li se
permită să intre în aceste spații.

4. Luați măsuri de precauție speciale împotriva posibilelor pericole, inclusiv a pericolelor fizice, chimice, biologice, mecanice sau de altă natură. Bunele
practici pentru lucrul în spații închise ar trebui să
fie strict urmate de supraveghetori și lucrători.
5. Efectuați o regulă strictă de a purta tipurile desemnate de echipament de protecție în interiorul
spațiului.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

deficit de oxigen
expunerea la substanțe chimice periculoase
efecte fizice agravate
blocaj personal
dureri musculare
tulburare indusă de stres

––

Reinstruiți supraveghetorii și lucrătorii cu privire
la măsurile de precauție necesare la intervale
regulate.

––

Aplicați numai teste aprobate pentru monitorizarea concentrațiilor de oxigen, substanțe chimice toxice și explozivi înăuntrul spațiilor. Atunci
când utilizați dispozitive de consum de oxigen,
asigurați-vă că gazele de emisie sunt complet
epuizate și că este furnizat suficient aer.

––

Asigurați iluminarea adecvată pentru lucrul în
interiorul spațiului în orice moment.

––

Verificați și îndepărtați deșeurile industriale care
pot conține substanțe chimice periculoase.

Puncte de reţinut

Cum?

Spațiile închise sunt locuri recurente de accidente
mortale și grave. Aplicați cu strictețe permisele de intrare pentru a lua măsuri de precauție maximă împotriva deficienței de oxigen și a altor riscuri potențiale.

1. Identificați spațiile închise care necesită
autorizații de intrare și asigurați-vă că o persoană
calificată evaluează riscurile implicate și eliberează permisele de intrare numai lucrătorilor
instruiți.
2. Monitorizați concentrația de oxigen și prezența
substanțelor chimice toxice sau explozive în
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Figura 93a. Oferiţi suficiente fluxuri de aer către zonele de lucru în
care pot apărea deficienţe de oxigen înainte de a intra acolo.

Figura 93b. Înainte de a intra într-un spaţiu închis, asiguraţi-vă că au fost verificate deficienţele de oxigen şi
gazele periculoase şi că s-au luat măsuri de control pentru ca lucrătorii să lucreze în siguranţă în interiorul
spaţiului. O ventilaţie suficientă a aerului interior este de obicei necesară. Supraveghetorii şi lucrătorii trebuie
să păstreze comunicarea în timpul lucrului. Normele privind purtarea anumitor tipuri de echipament individual de protecţie trebuie respectate cu stricteţe atunci când lucraţi în spaţiul închis.
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3. Oferiți facilități de spălare a mâinilor accesibile
tuturor lucrătorilor care au potențialul de a fi
expuși la agenți biologici. Spălați mâinile înainte și
după lucrările cu potențiale expuneri.
4. Asigurați recipiente sigure pentru materiale și
unelte contaminate, cum ar fi obiecte ascuțite
contaminate cu sânge sau fluide ale corpului.
Recipientele trebuie să fie etanșe, colorate și
etichetate cu o etichetă despre pericolul biologic.
Aruncați-le imediat după utilizare într-un recipient
pentru obiecte ascuțite.
5. Purtați mănuși atunci când mâinile sunt susceptibile de a fi în contact cu sângele, substanțele
corporale sau materialele infecțioase.
6. Purtați echipament de protecție, măști și
protecție pentru ochi ori de câte ori este posibilă
expunerea. Acest lucru trebuie supravegheat de
supraveghetorii responsabili de zonele de lucru
contaminate și de echipamentele de protecție.
7. Mențineți igiena în locurile de muncă cu risc de
transmitere a agenților biologici, cum ar fi hambarele de animale, laboratoarele și instituțiile de
îngrijire a sănătății, conform liniilor directoare
stabilite.

Protejați lucrătorii împotriva riscurilor biologice prin
minimizarea expunerii la agenți biologici și izolarea
zonelor potențial contaminate.

De ce?
Când se are de-afacere cu sursele de transmitere
a agenților biologici, practicile bune de lucru și de
igienă pot proteja lucrătorii de riscurile expunerii la
acești agenți. Instruirea în procedurile de biosecuritate este esențială pentru minimizarea riscurilor.
Aderența strictă la practicile standard de biosecuritate este cel mai important mijloc de a menține
agenții biologici în manipularea materialelor potențial
infecțioase. Operatorii de îngrijire a animalelor și
lucrătorii din domeniul sănătății sunt exemple tipice.
Aceasta include menținerea condițiilor de curățenie
și igienă, utilizarea echipamentelor de siguranță și
lucrul cu cea mai mare atenție la manipularea acestor
materiale.
În reducerea transmiterii riscurilor biologice în
timpul lucrului cu materiale potențial contaminate, se
recomandă utilizarea echipamentului de protecție și a
echipamentului individual de protecție.
Atunci când există un pericol de o boală extrem
de contagioasă la locul de muncă, cum ar fi agenții
patogeni din sânge sau gripa aviară, riscul de transmitere poate fi minimizat prin luarea de măsuri de
precauție suplimentare sub îndrumarea personalului
care cunoaște despre protecția specială necesară.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

expunerea la agenți biologici
boli infecțioase
sănătate slabă a lucrătorilor
întârzierea tratamentului medical

Cum?
1. Identificați situațiile de expunere pentru lucrătorii
aflați în contact cu materialele contaminate biologic, fluidele corporale și deșeurile infecțioase.
Lucrătorii cu risc biologic ar trebui să lucreze în
cadrul unui plan de control al expunerii.
2. Instruiți lucrătorii expuși la riscuri biologice
să aplice întotdeauna practicile de siguranță
stabilite.

––

Aruncați toate deșeurile infecțioase, inclusiv materiale contaminate cu sânge sau fluide corporale,
într-un recipient pentru deșeuri infecțioase.

––

Toate echipamentele de protecție individuală
trebuie îndepărtate înainte de a părăsi încăperea
de schimbare sau zona de lucru.

––

Trebuie stabilit un program scris pentru curățare
și decontaminare, inclusiv locațiile care urmează
a fi curățate, detergenții și dezinfectanții care
trebuie folosiți și instrucțiunile.

––

Dacă sunt identificate posibilități de expunere
la locul de muncă pentru noile riscuri biologice, toți lucrătorii în cauză necesită instruire în
controlul practicilor de lucru stabilite de persoane
competente.

Puncte de reţinut
Supraveghetorii principali la locul de muncă cu
potențial de expunere la riscuri biologice sunt responsabili pentru stabilirea și implementarea practicilor
biosecurității, utilizarea echipamentului de protecție
și instruire.
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Figura 94a. Pentru a preveni rănile provocate de perforarea acului, faceţi o practică obişnuită de a
păstra obiectele ascuţite folosite într-un recipient sigur plasat în apropierea locului în care au fost
folosite sau pe un cărucior mobil.

Figura 94b. Furnizaţi facilităţi igienice de spălare a
mâinilor la locul de muncă. Lucrătorii trebuie instruiţi să-şi spele mâinile în conformitate cu metodele
aprobate.

Figura 94c. Menţineţi igiena locurilor de muncă cu
risc de transmitere a agenţilor biologici, cum ar fi
hambarele de animale, conform liniilor directoare
stabilite.
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4. Oferiți vestiare cu dulapuri și dușuri dacă lucrul
este fierbinte și murdar, necesită uniforme sau
îmbrăcăminte de protecție sau implică substanțe
periculoase.

Furnizați și întrețineți facilități bune pentru schimbat, spălare și igienă pentru a asigura o bună igienă și
curățenie.

5. Atunci când locurile de muncă sunt rearanjate sau
nou construite, includeți în plan facilități sanitare
și vestiare bune. Acest lucru se dovedește adesea
mai ieftin în cele din urmă.

De ce?

6. Stabiliți modalități practice de curățare și
întreținere a tuturor acestor facilități.

Spațiile de spălare bine întreținute, toaletele și vestiarele îndeplinesc unele dintre nevoile esențiale ale
lucrătorilor. Aceste facilități de bază, suficiente ca
număr și păstrate curate și igienice, reprezintă „fața”
întreprinderii dvs.
Facilitățile de spălare care sunt amplasate convenabil ajută la prevenirea absorbției chimicalelor în
piele sau a ingerării în timpul gustărilor și meselor.
Murdăria și mizeria sunt neplăcute și pot provoca, de
asemenea, boli.
Facilitățile de spălare bune și toaletele curate
asigură în continuare o bună atmosferă de lucru.
Facilitățile pentru depozitarea sigură a îmbrăcămintei și a altor obiecte personale contribuie de asemenea foarte mult la menținerea igienei personale.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

sănătate slabă a lucrătorilor
boli infecțioase
expunerea la substanțe chimice periculoase
furt sau daune materiale

Cum?
1. Verificați dacă spațiile de spălare, toaletele,
dulapurile sau vestiarele sunt departe de locul de
muncă, insuficiente sau prost întreținute.

––

Neglijența este principala sursă de probleme cu
instalațiile sanitare la multe locuri de muncă.
Acordați-le prioritate.

––

Designul instalațiilor sanitare face o mare
diferență în ceea ce privește costul și efortul
necesar pentru curățare. Utilizați podele și pereți
din materiale durabile care sunt ușor de curățat
(de exemplu, gresie). O atenție deosebită trebuie
acordată drenajului adecvat.

––

Vestiarele trebuie aranjate astfel încât hainele și obiectele personale să poată fi păstrate în
siguranță de deteriorări și furt. Acestea ar trebui
amplasate într-o zonă specială de vestiare sau într-o încăpere de schimb și, de preferință, ar trebui
amplasate cât mai departe posibil de la stațiile de
lucru.

Puncte de reţinut
Facilitățile esențiale, cum ar fi spațiile de spălare,
toaletele și zonele sau camerele de schimb, sunt adesea neglijate. Asigurați-vă că aceste facilități servesc
scopului lor și sunt menținute curate. Ele reprezintă
„fața” întreprinderii dvs.

2. Faceți planuri de îmbunătățire a facilităților
existente în ceea ce privește numărul, confortul
locației și designul. Rețineți că pot fi făcute multe
îmbunătățiri la un cost relativ scăzut.
3. Deși cerințele legale pot varia de la o țară la alta,
nivelurile minime care se aplică în mod obișnuit
sunt: o toaletă pentru până la cinci bărbați și
două pentru de la șase până la 40 de bărbați; O
toaletă separată pentru până la cinci femei și
două pentru de la șase până la 30 de femei; o
chiuvetă pentru fiecare 15 lucrători.
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Figura 95a. Faceţi aranjamente pentru vestiare separate pe gen cu dulapuri şi rafturi de haine alocate lucrătorilor individuali.

Figura 95b. Igiena personală este foarte importantă în ceea ce priveşte
reducerea pericolelor pentru sănătate atunci când se utilizează produse
chimice cum ar fi epoxi, izocianide, plumb şi pesticide. Nu permiteţi ca
hainele murdare să distribuie substanţe periculoase în propria casă şi
familie.

 Figura 95c. Asigurarea şi menţinerea unor spaţii de spălare şi de igienă bună este esenţială pentru o bună igienă şi
curăţenie la locul de muncă.
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alte băuturi și recipiente pentru gunoi este de
asemenea important.
5. Trebuie asigurată o zonă curată, liniștită și
privată pentru femeile care alăptează.

Oferiți facilități și zone de alimentație igienice pentru
a asigura performanța și bunăstarea.

Mai multe sugestii

De ce?
Facilități bune și igienice de alimentație pot face mult
pentru a preveni oboseala și pentru a menține sănătatea lucrătorilor.
Lucrătorii petrec o parte substanțială din viața
lor de zi cu zi la întreprindere. La fel ca și acasă,
beau, mănâncă și se odihnesc la locul de muncă. Nu
uitați că facilitățile de alimentație reprezintă o parte
esențială a întreprinderii dvs.
Mai ales într-un mediu fierbinte, munca duce
la pierderi considerabile de apă. Furnizarea de apă
potabilă curată este esențială pentru toate tipurile de
muncă.
De asemenea, trebuie să fie prevăzute spații private pentru a alăpta dacă este cazul.

––

De asemenea, este important să asigurați că apa
potabilă să fie rece. Dacă nu este disponibil un
dispozitiv de răcire al apei, puneți apa în locul cel
mai răcoros.

––

Este recomandabil să stabiliți o zona de servire
a mesei în așa fel încât să poată fi modernizată
pentru a conține unele facilități de gătit sau întrun mic bufet sau cantină, pe măsură ce resursele
devin disponibile (de exemplu, o sală de masă
poate include o zonă mică unde lucrătorii își pot
prepara băuturi sau își pot încălzi mâncarea).

––

Există multe modalități ieftine de a furniza apă
potabilă și zone de hrană. Pot fi găsite soluții
potrivite pentru locul dvs. de muncă, obținând
feedback de la angajați.

––

Spațiul necesar pentru a crea o zonă de mese este
adesea mai mică decât v-ați putea aștepta; Pentru
50 de lucrători 25 de metri pătrați sunt suficienți
dacă muncitorii împart spațiul consumând în diferite perioade.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

sănătate slabă a lucrătorilor
oboseală excesivă
boli infecțioase
expunerea la substanțe chimice periculoase

Cum?
1. Amplasați recipiente de apă în apropierea fiecărui grup de muncitori sau furnizați robinete de
apă sau fântâni de băut într-un loc cu acces ușor
(dar nu în apropierea utilajelor periculoase, nu în
locuri unde apa poate fi contaminată de praf sau
substanțe chimice, și nu în băi sau toalete).

Puncte de reţinut
Alegeți tipuri de aranjamente potrivite locului de
muncă pentru a bea și a mânca. Acest lucru ajută
foarte mult la reducerea oboselii și la menținerea
productivității și a sănătății. Dispozitivele curate și
igienice sunt apreciate de toți lucrătorii.

2. Asigurați o zonă de mese sau o cameră în care
muncitorii pot mânca alimente într-o atmosferă
confortabilă, relaxantă (departe de stațiile lor de
lucru).
3. Asigurați-vă că zonele de mâncare sunt departe de stațiile de lucru și că nu sunt perturbate de
zgomot, praf și substanțe chimice.
4. Mențineți condițiile de igienă în toate aceste
facilități. Într-un spațiu de mâncare, accesul facil
la apă curată pentru spălare, apă potabilă sau
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Figura 96a. Modalităţi de furnizare a apei reci, curate.

Figura 96b. Oferiţi zone de alimentare igienice cu facilităţi pentru băuturi răcoritoare.
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4. Plantați arbori și flori în sau în jurul colțurilor
sau facilităților de odihnă. Tablourile sau alte
decorațiuni pe perete pot ajuta la crearea unui
mediu plăcut.

Oferiți facilități de odihnă pentru recuperare din
cauza oboselii.

Mai multe sugestii

De ce?
Lucrătorii își petrec o parte substanțială din viața lor
de zi cu zi la locul de muncă. Ca și acasă, ei trebuie
să se odihnească, să se relaxeze și să se împrospăteze
și să mănânce și să bea pentru a se recupera de la
oboseală și pentru a menține sănătatea bună. Colțuri
și facilități de odihnă separate de zonele de lucru sunt
esențiale.
Detașarea de la stația de lucru zgomotoasă, poluată sau izolată îi ajută pe lucrători să se relaxeze și
să se recupereze de la oboseală și să se pregătească
pentru a continua o muncă productivă. Facilitățile de
odihnă trebuie să fie departe de stațiile de lucru și să
nu fie perturbate.
Mobilierul confortabil, băuturi răcoritoare și atmosfera relaxantă sunt importante pentru facilitățile de
odihnă pentru lucrători. Ventilația corespunzătoare și
plantele verzi sunt, de asemenea, necesare. Toaletele
și facilitățile de spălare ar trebui, de asemenea, să
fie situate convenabil în apropiere. Beneficiile odihnei sunt sporite atunci când facilitățile sunt aranjate
într-un mod care să reflecte opiniile lucrătorilor care
le folosesc.

Folosiți materiale locale și ieftine pentru a construi o cameră de odihnă. O atmosferă răcoritoare
poate fi creată în facilitatea de odihnă prin ascultarea opiniilor lucrătorilor care o folosesc.

––

Un baldachin simplu în afara clădirilor fabricii
poate oferi o zonă de odihnă umbroasă, mai ales
dacă există copaci și brize.

––

Apa curată și băuturile răcoritoare ar trebui să fie
disponibile în cadrul facilităților de odihnă.

Puncte de reţinut
În timpul pauzelor de odihnă, lucrătorii nu sunt doar
inactivi, ci se recuperează de la oboseală și se pregătesc pentru o muncă productivă continuă. Facilitățile
de odihnă confortabile, departe de stațiile de lucru,
ajută foarte mult la reducerea oboselii.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

––

oboseală excesivă
sănătate slabă a lucrătorilor
creșterea ratei de vătămare sau a bolii
tulburare indusă de stres

Cum?
1. Oferiți colțuri sau încăperi de odihnă separate de
zonele de lucru și fără perturbări cum ar fi zgomotul, praful sau substanțele chimice.
2. Furnizați mobilier confortabil și o atmosferă
revigorantă pentru o relaxare eficientă în timpul
perioadelor de odihnă. Este necesar, cel puțin,
o masă și scaune sau canapele, împreună cu apă
potabilă curată și băuturi răcoritoare.
3. Asigurați toalete igienice și facilități de spălare în apropierea facilităților de odihnă.
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Figura 97a. O zonă de odihnă separată de zonele de lucru şi cu o atmosferă plăcută, odihnitoare.

Figura 97b. Un colţ de odihnă cu facilităţi convenabile pentru spălat şi băuturi răcoritoare.
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––
––
––
––

Furnizați un acces facil la echipamentele de prim
ajutor și la serviciile de sănătate primară la locul de
muncă.

––
––
––

De ce?

foarfece, pensete (pentru așchii) și ace de
siguranță;
o sticlă cu soluție pentru spălatul ochilor;
soluție antiseptică și cremă;
medicamente simple, fără prescripție medicală, cum ar fi aspirina și antiacidele;
pungi de plastic sterile;
accesul la gheață;
o broșură care oferă sfaturi privind tratamentul de prim ajutor.

Echipamentul de prim ajutor ar trebui să fie organizat
și furnizat la locul de muncă în condiții de pregătire pentru lucrători răniți sau bolnavi. Tratamentul
adecvat și rapid este esențial în cazul vătămărilor
cauzate de accidentele la locul de muncă. Facilitățile
și serviciile de prim ajutor reprezintă mai mult decât
o cerință legală; Acestea reprezintă o parte esențială
a condițiilor bune de lucru.
Este necesară instruirea personalului calificat de
prim-ajutor și pregătirea pentru transportul lucrătorilor răniți.
Facilitățile primare de asistență medicală la locul
de muncă pot ajuta la evitarea întârzierilor în tratarea lucrătorilor care suferă de tulburări bruște sau
boli comune.

4. O persoană responsabilă ar trebui desemnată să
verifice periodic conținutul truselor de prim ajutor
și să înlocuiască elementele care au fost utilizate.

Riscuri / Simptome

Mai multe sugestii

•
•
•
•

5. Serviciile medicale primare trebuie puse la
dispoziție prin personal medical calificat. În cazul
în care întreprinderea este prea mică pentru astfel de servicii, mai multe întreprinderi pot stabili
sau contracta una împreună. De asemenea, este
necesar să păstrați legătura cu o clinică sau un
spital din apropiere.
6. Identificați lucrătorii care vor fi prezenți la fiecare
schimb, interesați de instruirea în domeniul primului ajutor. Furnizați instruire și instruire ulterioară de perfecționare de la instructori calificați.

vătămări agravante
răniri grave sau accidente
urgență necontrolată
întârzierea tratamentului medical

––

Trebuie să se acorde atenție furnizării de medicamente în trusele de prim ajutor, din cauza
potențialului de utilizare incorectă și a bolilor rezultate. Ca principiu general, orice medicamente
care necesită prescripție medicală nu ar trebui să
fie disponibile în trusa de prim ajutor. Acestea ar
putea fi furnizate în camera de asistență medicală
de către un ofițer medical calificat.

––

Furnizați un registru alături de trusa de prim
ajutor pentru a înregistra detaliile incidentului sau
accidentului care au dus la necesitatea primului
ajutor și a tratamentului furnizat.

––

Un plan de urgență al întreprinderii ar trebui să
includă modul în care o ambulanță poate accesa
locul de muncă pentru a evacua un lucrător grav
bolnav sau rănit.

Cum?
1. Furnizați truse de prim ajutor într-un loc ușor
vizibil, aproape de zonele de lucru. Acestea trebuie să fie clar marcate și localizate în locuri ușor
accesibile în caz de urgență.
2. Asigurați-vă că trusele de prim-ajutor sunt stocate
cu obiecte curate și adecvate. Numele asistenților
instruiți trebuie să fie afișate în apropierea trusei.
3. O trusă tipică de bază poate include următoarele
într-o cutie impermeabilă la praf și apă:
–– pansamente adezive sterile învelite individual;
–– bandaje sterile, bandaje sub presiune, pansamente (tampoane de tifon) și curele (inclusiv
cantități suficiente de diferite dimensiuni și
adezivi medicali);
–– foi sterile pentru arsuri;
–– vată pentru curățarea rănilor;

Puncte de reţinut
Trusele de prim-ajutor bine echipate și întreținute vor
fi de mare ajutor pentru tratarea lucrătorilor în caz de
urgență. Accesul la o clinică sau un spital din apropiere pentru cazuri grave este esențial.
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Figura 98a. O trusă de prim ajutor plasat pe peretele locului de muncă şi marcată clar.

Figura 98b. O clinică din fabrică deservită de un medic în vizită.
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Mai multe sugestii

Asigurați un loc pentru întâlnirile și instruirea
lucrătorilor.

––

Luați în considerare utilizarea unui loc de întâlnire unde oamenii doresc să fie. Un loc plăcut va
motiva oamenii să vină și să participe.

––

Experiențele pozitive într-un loc bun de întâlnire
fac ca oamenii să se întoarcă.

––

Întreprinderile care se află aproape una de cealaltă pot colabora pentru a asigura un loc bun de
întâlnire pentru lucrătorii lor.

De ce?
Un loc bun pentru ca lucrătorii să se întâlnească și să
primească cursuri de instruire le va permite să facă
schimb de idei care sunt importante pentru succesul întreprinderii și pentru siguranța și sănătatea
lucrătorilor.
Având o zonă rezervată pentru întâlniri și instruiri
îi ajută pe oameni să-și ia gândul de la locul de muncă
și le permite să se concentreze pe învățare și rezolvarea problemelor.

Puncte de reţinut
Dacă o întâlnire sau o instruire este suficient de
importantă pentru ca muncitorii să-și ia timpul de la
locul de muncă, atunci ar trebui să se țină într-un loc
în care oamenii simt că lucrurile care merită se vor
întâmpla.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

comunicare slabă
înțelegere slabă
răniri grave sau accidente
sănătate slabă a lucrătorilor

Cum?
1. Alegeți o zonă care vă ajută să atingeți obiectivele întâlnirii sau instruirii. Zona trebuie să fie liberă
de distragerea atenției și să aibă un nivel scăzut
de zgomot care să permită o ascultare ușoară.
2. Asigurați-vă că locul întâlnirilor și instruirilor are
suficiente mobilier și spațiu suficient, astfel încât
oamenii să poată sta confortabil.
3. Asigurați o bună ventilație și iluminare.
4. Controlați utilizarea acestui spațiu astfel încât
întâlnirile și instruirile să aibă prioritate. Dacă
poate fi mutată din cauza unui alt eveniment,
întâlnirea sau instruirea dvs. nu va părea atât de
importantă.
5. Furnizați materiale de lectură (inclusiv materiale de siguranță) și echipamente și resurse
multimedia.
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Figura 99a. Asiguraţi un loc pentru întâlniri şi instruiri cu suficient spaţiu şi mobilier pentru ca lucrătorii să
se simtă confortabil.

Figura 99b. Oferiţi angajaţilor posibilitatea de a se întâlni informal, unde pot sta confortabil şi relaxaţi.
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Mai multe sugestii

Evidențiați zonele care necesită utilizarea echipamentului individual de protecție.

––

Producătorii de echipamente de protecție individuală sunt cea mai bună sursă pentru obținerea
semnelor.

––

Dacă un anumit echipament necesită utilizarea
echipamentului individual de protecție, încercați
să instalați semnul pe echipament (de exemplu,
„PROTECȚIA PENTRU OCHI ESTE NECESARĂ” pe un
utilaj de măcinat).

––

Asigurați-vă că echipamentul individual de
protecție necesar în fiecare zonă de lucru este
disponibil în zona respectivă.

De ce?
Marcarea zonelor care necesită utilizarea echipamentului de protecție vor ajuta la crearea unui obicei de
utilizare a echipamentului. Marcarea zonelor reduce
orice îndoială în mintea lucrătorilor cu privire la necesitatea sau nu de a utiliza echipamentul individual de
protecție.
Zonele clar marcate în care trebuie folosit echipamentul de protecție individuală subliniază necesitatea
de a face acest lucru. Acestea facilitează supervizorilor și lucrătorilor să păstreze practica folosirii lor fără
nici o ambiguitate.

Puncte de reţinut
Zonele bine marcate care necesită utilizarea echipamentului individual de protecție vor ajuta lucrătorii
să-și amintească să folosească tot timpul echipamentul de protecție.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

expunerea la substanțe chimice periculoase
efecte fizice agravate
creșterea ratelor de vătămare
sănătate slabă a lucrătorilor

Cum?
1. Identificați zonele de lucru în care este necesar
echipamentul individual de protecție pentru a
proteja lucrătorii de pericole specifice.
2. Obțineți tipul de echipament individual de
protecție destinat pentru protejarea de astfel de
pericole la locul de muncă și puneți-l la dispoziția
tuturor lucrătorilor care îl solicită.
3. La fiecare astfel de zonă de lucru, afișați indicatoare cu imagini care explică tipul echipamentului individual de protecție necesar în zona
respectivă.
4. Supravegheați și verificați utilizarea adecvată a
echipamentului individual de protecție în fiecare
zonă desemnată. Organizați o inspecție regulată
a acestor zone de către o echipă de inspecție a
siguranței.

214

Facilităţi sociale

Figura 100. Marcaţi clar zonele în care utilizarea echipamentului individual de protecţie este obligatorie.
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3. Furnizați o cantitate suficientă de echipament
adecvat de protecție individuală pentru fiecare
zonă de lucru care necesită acest lucru.
4. Verificați în mod regulat utilizarea corectă a echipamentului de protecție individuală adecvat.

Furnizați echipament de protecție personală care
oferă o protecție adecvată.

5. Asigurați-vă că echipamentul este întreținut corespunzător și înlocuit când este necesar.

De ce?
Deși trebuie făcute toate încercările de eliminare a
pericolelor la locul de muncă prin modificarea utilajelor și a metodelor de lucru, există adesea situații în
care utilizarea echipamentului individual de protecție
este esențială. Pentru pericolele care nu pot fi eliminate, trebuie selectat și utilizat echipamentul personal de protecție individuală.
Echipamentul individual de protecție care asigură
protecție pentru o anumită parte a corpului (de exemplu protecția mâinilor sau protecția respirației) vine
în diferite tipuri. Fiecare tip de echipament individual
de protecție este conceput pentru a proteja numai
împotriva anumitor pericole.
Este imperativ ca echipamentul individual de
protecție să corespundă fiecărui tip de pericol care
poate apărea în fiecare zonă de lucru.
Folosirea unui echipament de protecție greșit dă
muncitorului un sentiment fals de securitate. Acest
lucru este foarte periculos. De asemenea, este foarte
important să selectați un echipament care oferă
nu numai cea mai bună protecție, ci și un confort
bun, permite mobilitatea lucrătorului și este ușor de
întreținut.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

răniri grave sau accidente
expunerea la substanțe chimice periculoase
efecte fizice agravate
sănătate slabă a lucrătorilor

Cum?
1. Identificați tipul de pericol în fiecare zonă de
lucru.
2. Consultați producătorii echipamentului individual
de protecție pentru a vă asigura că aveți echipament adecvat pentru protecția împotriva tipului
de pericol în fiecare zonă de lucru. Desemnați o
persoană sau o echipă responsabilă de selectarea
echipamentului individual de protecție și asigurați
o pregătire adecvată.

––

Atunci când se utilizează echipament individual
de protecție pentru protecția împotriva pericolelor chimice, este imperativ să se identifice
substanțele chimice.

––

Deși termenul general „mănușă” este folosit pentru a identifica toate tipurile de echipament de
protecție a mâinilor, nu înseamnă că orice mănușă
ar oferi protecție împotriva tuturor substanțelor
chimice. De exemplu, o mănușă destinată protejării mâinilor împotriva hidroxidului de sodiu (caustic) poate fi inadecvată pentru protecția împotriva
solvenților.

––

Nu există respiratori care să protejeze lucrătorii
de toate substanțele chimice. De exemplu, un
aparat respirator care purifică aerul, conceput
pentru a elimina hidrogenul sulfurat din aer, nu ar
avea nici un efect asupra monoxidului de carbon.
Un lucrător care utilizează acest tip de respirator
în timp ce lucrează cu monoxid de carbon ar avea
un fals sentiment de securitate.

––

În situațiile în care oxigenul poate fi limitat (întrun spațiu închis), un aparat respirator tip filtru
este periculos. O unitate care furnizează aer
respirator muncitorului devine o parte esențială a
echipamentului de protecție al lucrătorului.

––

Lucrul în medii calde poate duce la transpirația
lucrătorului în timpul purtării echipamentului
de protecție, ducând la disconfort. Selectarea
echipamentului ar trebui să minimizeze această
caracteristică.

Puncte de reţinut
Evitați utilizarea unui echipament greșit de protecție
personală care ar produce un fals sentiment de securitate. Consultați producătorul pentru orice selecție și
utilizare a echipamentului individual de protecție.
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Figura 101b. (i) şi (ii) Este extrem de important ca
echipamentul individual de protecţie să corespundă
tipului specific de pericol întâlnit în fiecare zonă de
lucru. Verificaţi în mod regulat utilizarea sa corectă.

Figura 101a. Asiguraţi-vă că echipamentul personal
de protecţie ales asigură o protecţie adecvată.

Figura 101d. Acordaţi o mare prioritate confortului
lucrătorilor şi întreţinerii uşoare în alegerea echipamentului individual de protecţie dintre tipurile
disponibile.

Figura 101c. Montarea echipamentului individual de
protecţie la fiecare lucrător este absolut esenţială.
Asiguraţi-vă că este prevăzut şi utilizat un echipament bine echipat.
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4. Supravegheați și verificați în mod regulat utilizarea și întreținerea echipamentului de protecție la
locul de muncă.

Asigurați utilizarea regulată a echipamentului individual de protecție prin instrucțiuni corespunzătoare,
încercări de adaptare și instruire.

5. Asigurați piese de schimb și facilități de
întreținere pentru înlocuirea rapidă a pieselor sau
echipamentelor uzate.

De ce?

Mai multe sugestii

Atunci când utilizarea echipamentului de protecție
este esențială, utilizarea obișnuită a acestuia este
vitală.
Chiar și cele mai bune echipamente de protecție
nu vor proteja lucrătorii dacă sunt purtate incorect.
Numai utilizarea regulată a echipamentului individual de protecție poate reduce în mod eficient expunerea la condiții periculoase și poate proteja lucrătorii
pe termen lung.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

răniri grave sau accidente
expunerea la substanțe chimice periculoase
efecte fizice agravate
sănătate slabă a lucrătorilor

––

Utilizarea regulată a echipamentului individual
de protecție este asigurată numai atunci când se
insistă permanent și se verificat în mod regulat.

––

Echipamentul de protecție presupune un efort
suplimentar de muncă. Încurajarea și încercările sunt întotdeauna necesare pentru utilizarea
corectă.

––

Pentru protecția respiratorie, este important să
informați lucrătorii cu privire la tipurile de echipamente și tipurile de filtre care trebuie utilizate
pentru protejarea acestora.

Puncte de reţinut

Cum?

Utilizarea regulată a echipamentului individual de
protecție la locul de muncă economisește bani și
reduce suferințele umane.

1. Instruirea privind echipamentele de protecție
trebuie să informeze fiecare lucrător care necesită echipament individual de protecție, atât vorbit,
cât și în scris, cu privire la:
–– de ce este necesar să se folosească echipamentul individual de protecție;
–– când și unde trebuie folosit echipamentul
individual de protecție;
–– modul în care ar trebui folosit; și
–– cum să îngrijiți echipamentul.
2. Instruiți suficient lucrătorii în ceea ce privește
utilizarea corectă și întreținerea echipamentului
lor de protecție.
3. Încurajați lucrătorii să utilizeze echipamentul de
protecție pentru o perioadă de adaptare la proces. Rețineți că utilizatorul trebuie să aibă timp
să se adapteze la acesta în timpul unei perioade de probă supravegheată de cel puțin câteva
săptămâni.
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Figura 102a. (i) şi (ii) Trei tipuri de mască cu filtru.
În stânga sus: Ca protecţie împotriva particulelor în
aer, de ex. praf de piatră.
În stânga jos: ca protecţie împotriva gazelor şi a
fumului, de ex. când se utilizează vopsele care conţin
solvenţi. Acest filtru conţine carbon activat.
Deasupra: Cu un filtru combinat care conţine atât
un filtru de praf, cât şi un filtru de gaz. Aceste măşti
sunt exemple ale celei mai simple protecţii respiratorii eficiente. Înlocuiţi filtrul atunci când devine mai
greu să respiraţi sau când începe să miroasă. Înlocuiţi frecvent filtrul.

Figura 102b. Toţi lucrătorii care ar putea avea nevoie să utilizeze aparate respiratorii trebuie instruiţi în mod
regulat în ceea ce priveşte utilizarea, îngrijirea şi întreţinerea acestora.
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în care sunt necesare echipamente de protecție
individuală.
––

Pentru a convinge lucrătorii să utilizeze echipamentul de protecție, este esențial să se obțină
tipurile corespunzătoare de echipament.

––

Echipa de inspecție a siguranței trebuie să includă
atât lucrători, cât și reprezentanți ai conducerii.

––

Asigurați-vă că echipa de inspecție a siguranței
întreprinde acțiuni de corectare imediată și înregistrează în scris situațiile nesigure.

––

Fiți conștienți de faptul că lucrătorii pot dezvolta
un fals sentiment de securitate. Asigurați-vă că nu
stabilesc obiceiuri de lucru nesigure, deoarece se
bazează pe echipamentul de protecție.

Asigurați-vă că toată lumea utilizează echipamentul
de protecție individuală acolo unde este necesar.

De ce?
Chiar și cele mai bune echipamente de protecție personală nu pot proteja lucrătorii împotriva pericolelor
la locul de muncă dacă nu sunt purtate corespunzător.
Riscurile la locul de muncă nu cauzează zilnic
decese, răni și boli. Acest lucru oferă lucrătorilor asigurarea falsă că echipamentul individual de protecție
nu este necesar. Un efort special de instruire este
esențial.

Riscuri / Simptome
•
•
•

Puncte de reţinut

răniri grave sau accidente
expunerea la substanțe chimice periculoase
efecte fizice agravate

Convingeți oamenii să-și folosească echipamentul personal de protecție în orice moment când este necesar.
Acest lucru necesită o gestionare consecventă.

Cum?
1. Instruiți lucrătorii despre pericolele mediului de
lucru și protecția necesară împotriva lor.
2. Explicați lucrătorilor modul în care echipamentul
individual de protecție îi poate proteja împotriva
acestor pericole și cum nu îi protejează atunci
când este utilizat în mod necorespunzător.
3. Amintiți lucrătorilor riscurile pe care și le
asumă fără a utiliza echipamentul personal de
protecție.
4. Acordați încurajarea utilizării adecvate a
echipamentului de protecție și, dacă este necesar, disciplinați lucrătorii care nu reușesc să îl
folosească.
5. Formați o echipă de inspecție a siguranței să
meargă în mod regulat în diferite zone de lucru și
să identifice condițiile nesigure, inclusiv situațiile
în care este necesar un echipament de protecție
personal, dar nu este utilizat.

Mai multe sugestii
––

Atât managerii, cât și lucrătorii ar trebui să
identifice pericolele la locul de muncă și situațiile
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Figura 103a. Încurajaţi lucrătorii să utilizeze echipamentul personal de protecţie în mod corespunzător. Acest lucru trebuie făcut în paralel cu efortul
întreprinderii de a îmbunătăţi condiţiile de muncă în
general.

Figura 103b. Atât managerul, supraveghetorul, cât şi
lucrătorii trebuie să identifice pericolele la locul de
muncă şi situaţiile în care sunt necesare echipamente individuale de protecţie.
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6. Identificați modul în care trebuie depozitat,
curățat și întreținut fiecare echipament de
protecție. Aduceți la cunoștința lucrătorilor despre acest lucru.

Asigurați-vă că echipamentul individual de protecție
este acceptabil pentru lucrători și că este curățat și
întreținut.

7.

De ce?

Mai multe sugestii

Dacă echipamentul personal de protecție este acceptabil pentru lucrători, se asigură utilizarea sa regulată, minimizând riscul de accidente și răniri.
Echipamentele de protecție își păstrează eficacitatea când sunt curățate și întreținute în mod regulat.
Există cerințe privind echipamentul personal de
protecție acceptabil. Acordați o atenție suficientă
pentru a vă asigura că resursele investite sunt utilizate în mod corespunzător.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

Asigurați-vă că sunt disponibile piese de schimb
pentru echipamentul de protecție pentru a vă asigura că acesta poate fi întreținut în mod eficient.

răniri grave sau accidente
expunerea la substanțe chimice periculoase
efecte fizice agravate
pierderea auzului
sănătate slabă a lucrătorilor

––

Încercările de adaptare înainte de utilizarea regulată a echipamentului individual de protecție sunt
utile pentru convingerea lucrătorilor că echipamentul este necesar și acceptabil.

––

Luați în considerare preferințele lucrătorilor în
ceea ce privește culoarea, forma, materialul și
designul echipamentului de protecție.

––

În cazul în care sunt purtați protectori respiratori,
asigurați filtre de rezervă și instruiți lucrătorii cu
privire la cerințele de înlocuire.

Puncte de reţinut
Echipamentele de protecție personală care sunt acceptabile pentru lucrători sunt folosite cu mai multă
voință și în mod regulat. Monitorizați orice nefolosire
a echipamentului de protecție și determinați un proces de rezolvare a oricăror probleme pe care le pot
avea lucrătorii cu utilizarea acestora.

Cum?
1. Asigurați nu numai tipul corect de echipament individual de protecție, ci și tipurile și dimensiunile
care se potrivesc fiecărui lucrător. Echipamentul
prea strâns sau prea slab, de exemplu, nu protejează eficient, provoacă disconfort și descurajează utilizatorul de utilizarea regulată.
2. Furnizați utilizatorilor de echipamente de
protecție individuală informații suficiente despre factorii de risc la locul de muncă și despre
potențialul de protecție al echipamentului.
3. Asigurați-vă că toată lumea (supervizorii, lucrătorii, vizitatorii șantierului etc.) utilizează echipament de protecție desemnat acolo unde este
necesar.
4. Selectați întotdeauna echipament confortabil de
protecție personală, de exemplu echipament ușor,
cu ventilație adecvată și cu o protecție maximă.
5. Desemnați o persoană responsabilă de
întreținerea echipamentului de protecție.
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Figura 104a. Selectaţi întotdeauna echipament confortabil şi potrivit de protecţie individuală.

Figura 104b. Echipamentele individuale de protecţie
se modernizează rapid. Selectaţi întotdeauna echipamente eficiente şi confortabile, de exemplu echipamente uşoare cu ventilaţie corespunzătoare şi cu o
protecţie maximă.
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individual de protecție. Acest lucru va fi facilitat
de faptul că fiecare element are un loc propriu.
5. Mențineți locul de depozitare a echipamentelor
individuale de protecție în ordine.

Asigurați depozitarea adecvată a echipamentului individual de protecție.

6. Implicați utilizatorii pe deplin în toate procedurile
de la (1) la (4), de mai sus.

De ce?

7.

Buna gestiune este cheia unui program sustenabil de
utilizare a oricărui echipament personal de protecție.
Aceasta ar trebui să includă o bună politică de
depozitare.
Utilizarea și întreținerea corespunzătoare a echipamentului individual de protecție este facilitată prin
furnizarea unei „case” pentru fiecare element. Lucrătorii se simt responsabili pentru utilizarea adecvată a
echipamentului de protecție atunci când îl depozitează într-un loc potrivit după folosire.
Echipamentele de protecție individuală curate
și bine întreținute îi încurajează pe angajați să le
folosească în mod regulat. Curățarea echipamentului
trebuie încorporată în programul de întreținere.
Simpla instruire a lucrătorilor de a curăța și
menține echipamentul de protecție nu este suficientă.
Oferiți un sprijin bun și bine planificat, astfel încât
lucrătorii să coopereze cu ușurință în menținerea
propriului echipament.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

Procedurile bune de depozitare ar trebui să
constituie o parte importantă a programului
de instruire privind echipamentul individual de
protecție.

răniri grave sau accidente
expunerea la substanțe chimice periculoase
efecte fizice agravate
deteriorarea echipamentului

Cum?

––

Desemnarea locurilor de depozitare pentru echipamentul individual de protecție se realizează cel
mai bine prin stabilirea unui program bun pentru
selectarea, utilizarea, întreținerea, repararea și
revizuirea acestor echipamente.

––

Pe măsură ce locurile de depozitare sunt fixe,
ar trebui să fie ușor să se furnizeze instrucțiuni
adecvate pentru utilizarea și întreținerea echipamentului individual de protecție și să se informeze
lucrătorii (de exemplu prin publicarea anunțurilor)
cu privire la zonele și procesele în care este necesar un astfel de echipament.

––

Fiecare lucrător trebuie să folosească echipamentul de protecție care se potrivește bine cu dimensiunea sa. Asigurați-vă că această dimensiune este
disponibilă atunci când este necesară schimbarea
sau repararea.

Puncte de reţinut

1. Verificați numărul, dimensiunea și calitatea tuturor echipamentelor individuale de protecție necesare și stabiliți o politică privind locul și modul de
păstrare a fiecăruia.

Furnizarea unei „case” pentru fiecare element este
o parte esențială a programului întreprinderii pentru
utilizarea eficientă a echipamentului individual de
protecție. Aceasta reprezintă angajamentul conducerii
și al lucrătorilor în cauză.

2. Înregistrați echipamentul de protecție și piesele
de schimb.
3. În consultare cu utilizatorii, desemnați un loc
de depozitare adecvat pentru fiecare echipament
de protecție. Asigurați-vă că accesul la echipament și inventar este ușor.
4. Efectuați un plan concret pentru verificarea
periodică a utilizării și întreținerii echipamentului
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Figura 105a. Întreţinerea echipamentului individual
de protecţie trebuie bine planificată, inclusiv depozitarea, întreţinerea şi instruirea regulată.

Figura 105b. Asiguraţi-vă că accesul la echipamentele personale de protecţie şi inventarul acestora este uşor
pentru lucrători şi păstraţi locul de depozitare în ordine. Utilizaţi dulapuri cu uşi, atunci când este posibil, ca o
altă modalitate de a păstra echipamentele de protecţie personale îngrijite şi curate.
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discuției de grup sub forma informațiilor privind
îmbunătățirile practice sau sfaturile experților.
5. Prezentați aceste opțiuni tuturor managerilor
și lucrătorilor implicați și obțineți feedback.
Selectați soluția cea mai practică și eficientă pe
baza feedback-ului.

Rezolvați problemele de zi cu zi prin implicarea grupurilor de muncitori.

De ce?

6. Aduceți la cunoștința tuturor lucrătorilor propunerile prezentate și rezultatul implementării
îmbunătățirilor astfel alese. Acest lucru încurajează promovarea în continuare a soluționării problemelor participative.

Lucrătorii, prin experiența lor zilnică, cunosc originile
problemelor de muncă și au adesea indicii utile despre
cum să le rezolve.
Cele mai multe probleme de lucru pot fi rezolvate
prin soluții relativ simple și necostisitoare. Discuțiile
în grup reprezintă cea mai bună modalitate de a găsi
astfel de soluții practice.
Rezolvarea problemelor de muncă înseamnă adesea schimbări noi în metodele de lucru și în sarcinile
de lucru. Lucrătorii implicați în planificarea acestor
schimbări le vor accepta mai ușor.

7.

Mai multe sugestii
––

Dacă există o operațiune de blocaj sau o zonă cu
probleme la locul de muncă, aceasta este probabil
rezultatul unei combinații de factori. Prin urmare,
este necesar să se ia mai multe acțiuni în același
timp. Este important să se solicite grupurilor de
muncitori să dezvolte un set practic de soluții
care să poată acoperi aceste câteva aspecte
importante, mai degrabă decât soluții unilaterale
care exclud alte aspecte, mai importante.

––

Asigurați-vă că lucrătorii știu că trebuie să raporteze orice problemă și să participe la rezolvarea
acestora.

––

Obțineți sfatul unei persoane care are experiență
în rezolvarea unor probleme similare.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

Țineți o evidență a planurilor făcute pentru a
permite evaluarea ulterioară.

comunicare slabă
înțelegere slabă
lipsa de acceptare
creșterea ratei de vătămare sau a bolilor
sănătate slabă a lucrătorilor

Cum?
1. Consultați lucrătorii cu privire la problemele de
producție și alte probleme de lucru care prezintă
preocupări legate de siguranță. Organizați discuții
în grup despre motivul pentru care aceste probleme au apărut și cum pot fi soluționate.
2. Dacă este posibil, consultați lucrătorii cu privire
la:
–– cât de repede se face lucrul (viteză, ciclu);
–– în ce ordine se desfășoară activitatea (sincronizare, secvențele);
–– unde se face lucrul;
–– cine face lucrul.

Puncte de reţinut
Explicați în mod clar blocajele sau alte probleme
lucrătorilor și dați-le șansa de a face sugestii. Cea mai
bună modalitate de a face acest lucru este implicarea
lucrătorilor în discuții de grup cu privire la modul de
rezolvare a problemelor.

3. Formați un grup mic (sau mai multe grupuri mici
în funcție de dimensiunea problemei) și solicitați
grupului să vină cu opțiuni fezabile pentru rezolvarea problemei.
4. În cazul în care este nevoie de consultanță tehnică pentru rezolvare, acordați sprijin adecvat
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Figura 106a. Oferiţi angajaţilor posibilitatea de a discuta despre ideile lor privind modalităţile de îmbunătăţire
a fiecărei zone de lucru.

Figura 106b. Discutaţi într-un grup mic (sau mai multe grupuri, în funcţie de mărimea problemei în cauză) opţiuni fezabile pentru rezolvarea problemei.
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10. Comparați posibilele opțiuni prin cunoașterea
modului în care atât cerințele de afaceri, cât și
preferințele lucrătorilor pot fi adaptate. Apoi
cădeți de acord asupra unor planuri concrete.

Consultați lucrătorii cu privire la îmbunătățirea aranjamentelor privind timpul de lucru.

11. Obțineți feedback de la lucrători înainte de a
efectua un test sau de a introduce noi aranjamente. Nu vă grăbiți. Negocierile înainte de punerea
în aplicare sunt întotdeauna indispensabile și, de
regulă, sunt necesare ajustări suplimentare.

De ce?
Aranjamentele privind timpul de lucru se pot schimba
chiar și în cadrul aceluiași program de lucru. Există o
varietate de aranjamente care pot fi diferite: ora de
începere și de finisare; pauze de odihnă; diferențele
de zi cu zi în durata schimburilor; sisteme de lucru în
schimburi; sisteme de ore flexibile, etc. Este necesară
destul de des căutarea unor opțiuni mai bune.
Când se modifică aranjamentele privind timpul de
lucru, consultarea lucrătorilor reprezintă cel mai bun
mod de a dezvolta opțiuni mai bune.
Noi acorduri privind timpul de lucru afectează toți
lucrătorii. Lucrătorii diferiți pot avea opinii diferite.
Pentru a depăși astfel de diferențe, este esențial să
fie implicați toți cei afectați din faza de planificare.

Mai multe sugestii
––

Trebuie luate în considerare în mod corespunzător
atât cerințele de afaceri (timpul de funcționare,
nivelurile de personal și planurile de producție),
cât și preferințele lucrătorilor (modificări ale
programului de lucru, concedii, weekend-uri,
responsabilități familiale). Acest lucru necesită o
planificare atentă prin studiul de grup.

––

Este adesea utilă înființarea unei echipe de planificare care să includă reprezentanții și supraveghetorii lucrătorilor. Echipa poate încerca să
identifice opțiunile practice. Planurile prezentate
de echipă pot fi folosite ca bază pentru consultări
suplimentare la locul de muncă.

––

Majoritatea aranjamentelor privind timpul de
lucru acoperă aspecte care trebuie negociate prin
negocieri colective. Posibilele opțiuni propuse de
o echipă de planificare pot fi cu siguranță folosite
în această etapă de negociere.

––

Exemple de aranjamente de timp de lucru utilizate în unități similare pot servi ca modele viabile.

––

De obicei, este preferabil să se introducă noi
proceduri de lucru pe bază de încercări. Evaluarea comună de către conducere și reprezentanții
lucrătorilor ar trebui să urmeze.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

comunicare slabă
oboseală excesivă
tulburare indusă de stres
sănătate slabă a lucrătorilor
lipsa de acceptare

Cum?
8. Identificați posibilele opțiuni pentru noi aranjamente de timp de lucru prin discuții de grup
care implică lucrătorii în cauză sau reprezentanții
acestora.
9. În acest sens, considerați că există diferite moduri
de a schimba aranjamentele privind timpul de
lucru. Exemplele obișnuite includ:
–– modificarea orei de începere/finisare;
–– orele eșalonate;
–– introducerea pauzelor de odihnă;
–– facerea mediei timpului de lucru peste
program;
–– alocarea concediilor;
–– ore flexibile;
–– sisteme de lucru în schimburi;
–– varierea duratei schimburilor;
–– munca cu program redus;
–– partajarea muncii.

Puncte de reţinut
Aranjamentele privind timpul de lucru afectează viața
de zi cu zi. Consultarea lucrătorilor în cauză oferă
rezultate mai bune și îi face mai satisfăcuți.
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Figura 107. Încurajaţi discuţiile de grup şi obţineţi feedback de la lucrători înainte de a introduce noi aranjamente privind timpul de lucru.

231

Listă de verificare ergonomică

Punctul de
verificare 108

de lucru. O modalitate bună este stabilirea unui
termen limită pentru idei. Clarificați că aceste
idei vor fi discutate pentru a găsi cele mai fezabile
soluții. Este posibil ca oamenii să nu fie obișnuiți
să-și exprime ideile și să nu aibă suficientă practică pentru a găsi soluții realiste; Oferiți astfel
suficient timp pentru ca ei să se gândească la
problemă și să propună o soluție.

Implicați lucrătorii în proiectarea îmbunătățirilor
stațiilor de lucru proprii.

De ce?
Nimeni nu știe mai multe despre lucru decât persoana care îl face în fiecare zi. Acest lucrător este cea
mai bună sursă de informații privind modalitățile de
îmbunătățire a echipamentelor și a productivității.
Oamenii au mai multe șanse să-și urmeze propriile
idei în îmbunătățirea stației lor de lucru. Implicarea
lucrătorilor în conceperea îmbunătățirilor asigură cooperarea lor în vederea utilizării depline a modificărilor
obținute.

––

Alegeți mai multe aspecte ale proiectării stației
de lucru în același timp. Aceasta stimulează
diverse idei posibile și facilitează identificarea
îmbunătățirilor fezabile.

Cea mai bună sursă de idei pentru îmbunătățirea
stației de lucru sunt oamenii care fac munca în fiecare
zi.

comunicare slabă
înțelegere slabă
lipsa de acceptare
creșterea ratei de vătămare sau a bolii
sănătate slabă a lucrătorilor

Cum?
1. Întrebați lucrătorii cu privire la orice probleme
cauzate de stația lor de lucru. Apoi, obțineți ideile lor despre cum să depășească aceste probleme.
2. Folosiți exemple bune implementate la nivel
local ca materiale de ghid pentru a formula
îmbunătățiri fezabile.
3. Discutați imediat sugestiile lucrătorilor.
Încercați să găsiți sugestii care pot fi implementate imediat sau după o perioadă scurtă. Dacă
există sugestii care nu pot fi acceptate din motive
tehnice, financiare sau de altă natură, explicați
motivele, repetați problema și solicitați alte
sugestii.
4. Oferiți oamenilor recunoașterea ideilor lor
pentru îmbunătățirea stațiilor lor de lucru. Acest
lucru va încuraja îmbunătățirile viitoare.

Mai multe sugestii
––

Folosiți întotdeauna discuții de grup pentru a
studia propunerile, pentru a compara opțiunile și
a identifica o soluție fezabilă.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

––

Creați oportunități concrete pentru ca lucrătorii
să propună idei pentru îmbunătățirea stațiilor lor
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Figura 108. Discutaţi sugestiile muncitorilor cu privire la îmbunătăţirea propriilor locuri de muncă şi a posturilor de lucru.
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4. Dezvoltați o procedură pentru a primi și acționa
la sugestiile lucrătorilor (de ex. cercuri de calitate
sau comitete de planificare).

Consultați lucrătorii atunci când există schimbări în
producție și când sunt necesare îmbunătățiri pentru o
muncă mai sigură, mai ușoară și mai eficientă.

5. Încurajați și recompensați lucrătorii care prezintă idei pentru îmbunătățiri.

Mai multe sugestii

De ce?
Lucrătorii vor avea o performanță mai bună într-o
nouă situație atunci când aceștia sunt implicați în
procesul de schimbare a acelei situații.
Cunoștințele și experiența lucrătorilor ajută la rezolvarea problemelor de producție sau la
îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă.
Multe proceduri, sarcini și locuri de muncă se fac
într-un anumit mod, deoarece au fost întotdeauna făcute în acest fel. Pot exista multe modalități mai bune
de a atinge obiectivele întreprinderii la un cost redus.
Aceste modalități mai bune pot fi găsite mai eficient prin implicarea lucrătorilor care cunosc situația
existentă.

Implicați lucrătorii încă din etapele inițiale de
planificare și proiectare. Acest lucru este mult mai
bun decât consultarea acestora după ce au fost
făcute toate planurile esențiale.

––

Faceți planuri pentru operațiuni sigure în situații
de urgență.

––

Faceți recompensa semnificativă pentru lucrători.

Puncte de reţinut
Implicarea lucrătorilor în realizarea de schimbări în
designul produsului sau în procesele de lucru îi face să
fie cheia succesului activității lor.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

––

comunicare slabă
înțelegere slabă
lipsa de acceptare
creșterea ratelor de vătămare
sănătate slabă a lucrătorilor

Cum?
1. Întrebați lucrătorii care părți ale lucrului existent
sunt cele mai dificile, periculoase sau neplăcute și cum cred că aceste probleme ar putea fi
rezolvate.
2. Creați un mediu deschis în care lucrătorii să ofere
voluntar idei pentru îmbunătățirea proiectării de
produse și a proceselor de lucru. Acest lucru se
face de obicei prin sesiuni de discuții în grupuri
mici. Este necesar să le arătați lucrătorilor că
ideile lor sunt luate în considerare prin acțiuni
rapide sau le spuneți imediat de ce nu pot fi
implementate.
3. Atunci când există schimbări în designul produsului sau în procesele de lucru, consultați lucrătorii
cu privire la astfel de schimbări pentru a găsi
modalități de a face munca lor mai sigură, mai
ușoară și mai eficientă în noua situație.

234

Organizarea muncii

Figura 109. Creaţi un mediu deschis în care lucrătorii se simt liberi să examineze riscurile şi problemele şi să facă schimb de opinii cu privire la modul de
abordare a acestora.
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4. Verificați dacă oamenii sunt informați în mod
regulat despre rezultatele muncii lor. Rețineți că
acest lucru ar trebui făcut în așa fel încât să nu
se dea impresia că munca este supravegheată în
scopuri disciplinare stricte. Spuneți muncitorilor
despre rezultatele muncii lor pentru a le arăta cât
de important este acest lucru pentru muncitori,
alte persoane și întreaga întreprindere.

Informați și recompensați muncitorii cu privire la
rezultatele muncii lor.

De ce?

5. Recompensați muncitorii prin mijloace adecvate
care se potrivesc politicii generale a întreprinderii. Acestea pot include anunțarea celor mai bune
propuneri sau grupuri, acordarea de premii, furnizarea unei anumite forme de remunerare, invitarea celor mai bune grupuri la evenimente speciale
sau organizarea de ocazii ceremoniale.

Îmbunătățirea productivității și a locului de muncă necesită schimbări în modul în care se efectuează lucru.
Acest lucru este realizat în mod efectiv prin implicarea activă a lucrătorilor în planificarea și implementarea procesului de îmbunătățire.
Este important să se arate angajamentul întreprinderii de îmbunătățire constantă. Arătați acest
angajament prin recompensarea corectă a lucrătorilor
atunci când aceștia ajută la îmbunătățiri.
Oamenii învață și se schimbă, cunoscând exact ce
simt și gândesc ceilalți despre rezultatele muncii lor.
Spuneți oamenilor dacă munca lor trebuie
îmbunătățită, astfel încât aceștia să știe care sunt
așteptările de la ei. Spuneți-le, de asemenea, oamenilor când se descurcă bine. În acest fel, puteți comunica mai bine și îmbunătăți productivitatea.
Lucrătorii sunt deseori izolați unul de celălalt și
nu au ocazia să învețe ce se întâmplă după ce au făcut parte din lucrare. O atenție specială este necesară
pentru a-i informa cu privire la rezultatele muncii lor.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

comunicare slabă
lipsa de acceptare
muncitori nemotivați
moralul scăzut al lucrătorilor

––

Când oamenii știu că își fac bine treaba, își dezvoltă un sentiment de mândrie și auto-valorificare.
Acest lucru le permite să fie lucrători și mai buni
în viitor.

––

Este adevărat că oamenii se tem de critică. Dar
putem spune oamenilor că își fac munca în mod
incorect, nu din motive de critică, ci pentru a
lucra împreună mai bine. Acest sentiment de
colaborare ar trebui să fie transmis prin stabilirea
unei reguli în cadrul întreprinderii de a informa
oamenii în mod regulat despre rezultatele muncii
lor într-un mod prietenos.

Puncte de reţinut
Oamenii doresc să facă un lucru bun. Spunându-le cum
își fac lucrul, îi puteți ajuta să atingă acest obiectiv.

Cum?
1. Lăsați oamenii să înțeleagă că apreciați munca lor
atunci când își fac bine treaba. Fiți specifici în a
le spune exact ce au făcut bine.
2. Când oamenii nu își fac bine lucrul, spuneți-le ce
fac greșit. Concentrați-vă asupra a ceea ce fac
greșit și cum să corectați, recunoscând, de asemenea, punctele forte ale acestora.
3. Organizați oportunități pentru a arăta oamenilor cum ar trebui făcute lucruri specifice
prin exemple și demonstrații ale altor lucrători
experimentați.
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Figura 110. Aduceţi la cunoştinţă că sugestiile lucrătorilor sunt binevenite şi organizaţi discuţii în grup pentru
a le discuta. Răsplătiţi lucrătorii care au ajutat să propună sau să implementeze soluţii practice.
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5. Oferiți oportunități bune de instruire, fie la
locul de muncă, fie prin sesiuni sau cursuri speciale de instruire, pentru a putea avea locuri de
muncă mai responsabile cu multiple abilități.

Instruiți muncitorii să-și asume responsabilitatea și
oferiți-le mijloacele necesare pentru a-și îmbunătăți
locurile de muncă.

Mai multe sugestii

De ce?
Munca interesantă și productivă este aceea în care lucrătorii își asumă responsabilitatea pentru planificare
și producție. Locurile de muncă responsabile pot duce
la o satisfacție sporită a locurilor de muncă.
Locurile de muncă care nu au responsabilități
reale nu sunt doar plictisitoare, ci și necesită o supraveghere continuă, devenind astfel împovărătoare atât
pentru întreprindere, cât și pentru lucrători.
Cu toții avem nevoie de a simți că munca noastră
are o valoare și că ne putem dezvolta abilitățile și
aptitudinile. În acest scop, este important să instruiți
lucrătorii să își asume responsabilități.

––

Sporiți mobilitatea în cadrul întreprinderii astfel
încât același lucrător să poată fi repartizat la
diferite tipuri de locuri de muncă și astfel poate
învăța să-și asume responsabilitatea în diferite
situații.

––

Asigurați-vă că asumarea unei mai mari
responsabilități la locul de muncă poate duce la
rezultate mai bune în muncă și poate fi recompensată mai bine pe termen lung.

––

Discutați cu muncitorii despre locurile de muncă
din întreprindere care combină responsabilitățile
și sunt productive.

Riscuri / Simptome

Puncte de reţinut

•
•
•
•

Prin asumarea unei mai mari responsabilități, lucrătorul poate vedea legătura dintre rolul său de lucru și
activitatea generală a întreprinderii. Acest lucru face
munca mai productivă și mai satisfăcătoare pe termen
lung.

înțelegere slabă
lipsa de acceptare
comunicare slabă
moralul scăzut al lucrătorilor

Cum?
1. Organizați discuții de grup cu privire la modul de
îmbunătățire a locurilor de muncă. Includeți în
discuții modul în care locurile de muncă cu mai
multe responsabilități pot aduce beneficii atât
întreprinderii, cât și lucrătorilor.
2. Includeți discuții privind organizarea muncii și
conținutul muncii în cadrul sesiunilor de pregătire
privind îmbunătățirea locurilor de muncă și dezvoltarea carierei.
3. Utilizați exemple în astfel de instruiri despre
locuri de muncă bine organizate, care pot crește
satisfacția muncii.
4. Promovați aranjamentele pentru munca în
grup deoarece acest lucru poate spori gradul de
conștientizare că locurile de muncă mai responsabile pentru grup sunt mai interesante și mai bune
pentru dezvoltarea abilităților.
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Figura 111a. Instruiţi lucrătorilor pentru a-şi asuma o muncă mai responsabilă şi mai sigură.

Figura 111b. Faceţi cunoscut planul companiei pentru
locuri de muncă mai bune fiecărui lucrător individual
şi încurajaţi comunicarea reciprocă.
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Mai multe sugestii
––

Puteți obține informații detaliate despre utilaje
de la producător sau de la compania care v-a
vândut echipamentul. Pentru a afla despre aceste
companii, solicitați ajutor din partea asociațiilor
profesionale, a distribuitorilor, a colegilor sau a
registrelor disponibile.

––

Instruiți lucrători privind utilajele noi atunci când
sunt aduse în întreprindere, nu după apariția
problemelor.

––

S-ar putea să vreți să urmăriți erori, accidente sau
defecte la anumite operații ale utilajului. Acestea
pot fi eliminate cu o instruire adecvată folosind
limba locală și exemple relevante.

––

Dacă creați propriile materiale de instruire,
amintiți-vă:

––

utilizați idei simple;

Riscuri / Simptome

––

•
•
•
•

utilizați imagini sau desene pentru a ilustra
punctele;

––

asigurați-vă că cuvintele și limba sunt clare pentru
lucrători.

Instruiți muncitorii pentru o operare sigură și
eficientă.

De ce?
Instruirea și recalificarea lucrătorilor despre operarea
în condiții de siguranță și eficiență sunt o parte indispensabilă a producției zilnice.
Utilajele au avantaje față de oameni în forță,
viteză și precizie. Pentru a realiza pe deplin aceste
avantaje, lucrătorii trebuie să fie instruiți să folosească utilajele în condiții de siguranță și eficiență.
Utilizarea necorespunzătoare a utilajelor poate
provoca încetinirea activității, oprirea lucrărilor, deteriorarea și rănirea. Aceste evenimente implică costuri
care trebuie adăugate la costul deja ridicat al utilajelor care nu au fost utilizate în mod corespunzător.

răniri grave sau accidente
sănătate slabă a lucrătorilor
înțelegere slabă
lipsa de acceptare

Cum?

Puncte de reţinut

1. Stabiliți programe de formare care implică toți lucrătorii. Pentru lucrătorii nou-recrutați, organizați
sesiuni de instruire care includ formarea în domeniul siguranței și producției eficiente.

Instruirea lucrătorilor cu privire la modul de utilizare
a utilajelor este un cost unic. Erorile, rebuturile și
pierderile, rănile și calitatea slabă sunt plătite pentru
totdeauna.

2. În instruirea lucrătorilor, utilizați informațiile
furnizate de producătorul utilajelor și echipamentelor. Traduceți aceste informații în limbile locale.
Dacă este prea complexă, utilizați proceduri pas
cu pas.
3. Implicați lucrătorii care sunt deja competenți
în utilizarea utilajelor în formare, în special prin ai
lăsa să demonstreze funcționarea corectă și sigură. Atunci când muncitorii învață abilități, lăsați-i
să instruiască muncitorii noi.
4. Folosiți exemple bune (imagini, videoclipuri,
demonstrații) ca modele de învățat de la alții.
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Figura 112a. Instruiţi muncitorii să folosească utilajele în mod corespunzător şi în siguranţă.

Figura 112b. (i) şi (ii) Atunci când instruiţi lucrătorii, includeţi exemple vizuale bune şi învăţaţi prin practică.
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––

Oferiți instruiri de actualitate lucrătorilor care folosesc sisteme informatice.

3. Efectuați un studiu al nevoilor de instruire și
stabiliți un program de formare. Acest program
trebuie actualizat la intervale regulate, de exemplu, la fiecare șase luni.

De ce?
Munca la calculator se dezvoltă foarte repede. Instruirea la zi asigură o utilizare optimă a facilităților și
resurselor informatice.
Instruirile bine planificate și actualizate
îmbunătățesc confortul și satisfacția lucrătorilor la
computer.
Instruirea pentru a aduce la zi lucrătorii cu privire
la facilitățile și programele disponibile, minimizează erorile costisitoare și defectarea de sistem și
îmbunătățește calitatea produselor.

Mai multe sugestii
––

Atunci când introduceți noi programe, proceduri
sau echipamente, organizați sesiuni de instruire pentru lucrătorii la calculator. Aceste sesiuni
trebuie să permită suficient timp pentru exerciții
individuale.

––

Adaptați programul de formare în funcție de nevoile și capacitățile individuale. Permiteți mai mult
timp celor care au nevoie de acesta.

––

Organizați un curs separat de formare pentru
noii angajați și asigurați-vă că primesc cursuri de
instruire actualizate.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

ce măsuri trebuie întreprinse în caz de
defecțiuni ale sistemului (inclusiv procedurile
de remediere a unor astfel de defecțiuni, deconectarea de la sistem, de consultare etc.).

dureri repetitive
dureri musculare
dureri a membrelor superioare
tulburări induse de stres
înțelegere slabă
comunicare slabă

Puncte de reţinut

Cum?

Instruirea la zi este cea mai eficientă modalitate de
a utiliza tehnologii în dezvoltarea rapidă. O astfel de
instruire asigură o calitate ridicată a muncii pentru
fiecare lucrător.

1. În funcție de competențele individuale, toți
lucrătorii la calculator trebuie să fie supuși unei
instruiri de bază introductive privind:
–– scopurile și funcțiile majore ale sistemului
și modul în care componentele sistemului
funcționează și sunt interconectate;
–– cum se utilizează diferite echipamente și cum
se reglează o stație de lucru (inclusiv ecranul
de afișare, înălțimea tastaturii și scaunului,
unghiul și distanța de vizionare, contrastul,
iluminarea și prevenirea reflecției și modul de
organizare a diferitelor elemente, astfel încât
acestea să fie ușor accesibile).
2. În funcție de necesitățile individuale, ar trebui
să se asigure instruirea avansată a lucrătorilor informatici în vederea dobândirii de competențe și
cunoștințe relevante pentru sarcinile lor existente
și viitoare privind:
–– modul de utilizare și interacțiune cu sistemele disponibile pentru îndeplinirea diferitelor
sarcini necesare;
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Figura 113. Instruirea la prin învăţarea din practică îmbunătăţeşte eficienţa, confortul şi satisfacţia operatorilor de calculatoare.
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Mai multe sugestii

Oferiți oportunități pentru o comunicare ușoară și
sprijin reciproc la locul de muncă.

––

Utilizați buletine informative, pliante, instrucțiuni
actualizate, postere și ocazionale prezentări verbale pentru a spori comunicarea.

––

Oferiți încăperi de schimb, zone de odihnă,
facilități alimentare pentru utilizare în comun,
pentru a oferi lucrătorilor mai multe șanse de a
vorbi unul cu celălalt.

––

Oferiți posibilități de a dobândi abilități multiple
și de a încuraja rotația ocazională a locurilor de
muncă. Acest lucru ajută la creșterea comunicării
și a sprijinului reciproc.

De ce?
Lucrul se efectuează mult mai bine atunci când oamenii știu ce fac sau gândesc alții și cum pot să coopereze între ei.
Comunicarea slabă duce deseori la întârzieri în
muncă sau la o calitate scăzută a produselor, chiar și
la greșeli și accidente.
Oamenii sunt ocupați cu îndeplinirea sarcinilor
atribuite și tind să fie izolați de ceilalți. Prin urmare,
oportunități concrete trebuie create și integrate în activitatea zilnică, pentru a facilita comunicarea dintre
lucrători pentru a-și susține reciproc activitatea.

Puncte de reţinut
Creați, intenționat, mai multe șanse de comunicare între ele. Acest lucru sporește sentimentul lucru
împreună și poate duce la îmbunătățirea rezultatelor
muncii.

Riscuri / Simptome
•
•
•

comunicare slabă
tulburare indusă de stres
lipsa de acceptare

Cum?
1. Aranjați procedurile de lucru astfel încât membrii
secției sau echipei de lucru să aibă șansa de a comunica din când în când. De asemenea, încurajați
discuțiile ocazionale. Evitați munca total izolată
pe cât posibil.
2. Organizați întâlniri scurte, dacă este cazul înainte
de fiecare schimb, pentru a oferi instrucțiuni, a
schimba planurile de lucru ale zilei și a avea sesiuni de întrebări și răspunsuri.
3. Încurajați planificarea de grup și implementarea în
grup a sarcinilor, în special prin atribuirea muncii
grupului în locul persoanelor. Acest lucru facilitează comunicarea și cooperarea constantă.
4. Oferiți oportunități adecvate pentru instruirea
și recalificarea lucrătorilor în cadrul activităților
zilnice. Acest lucru ajută la îmbunătățirea comunicării și a sprijinului reciproc.
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 Figura 114a. Încurajaţi comunicarea la locul de muncă
şi implementarea în grup a
sarcinilor.

 Figura 114b. Acordaţi responsabilităţi
de lucru unui grup de muncitori în locul
persoanelor. Acest lucru ajută la creşterea
comunicării reciproce, facilitând astfel un
mai bun flux al muncii şi îmbunătăţirea
rezultatelor muncii.

 Figura 114c. Organizaţi o întâlnire de informare înainte de fiecare
schimbare şi oferiţi oportunităţi
pentru instruirea şi recalificarea
lucrătorilor în cadrul activităţii
zilnice.
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locurile de muncă trebuie să precizeze cine
este responsabil pentru producție și calitate;
–– locurile de muncă ar trebui să ajute lucrătorii să-și dezvolte competențele și să devină
interschimbabile;
–– locurile de muncă ar trebui să ocupe fiecare
lucrător pe deplin, dar ar trebui să se încadreze în capacitatea fiecărui lucrător.
3. Combinați sarcinile astfel încât fiecare lucrător să
fie responsabil pentru un set bun de sarcini care
devine interesant și necesită abilități instruite.
4. Atribuiți lucrătorii la locurile de muncă care sunt
cele mai potrivite pentru abilitățile și preferințele
lor.
5. Asigurați instruirea și recalificarea, după cum este
necesar, pentru a îmbunătăți sarcinile de muncă.
––

Luați în considerare abilitățile și preferințele muncitorilor la desemnarea oamenilor la locurile de muncă și
oferiți-le oportunități de a învăța noi abilități.

De ce?
Metodele de lucru se schimbă rapid odată cu introducerea noilor tehnologii. Prin instruirea lucrătorilor în
noi abilități, este mai ușor să se organizeze sisteme de
lucru mai productive și mai sigure.
Prin dobândirea de noi competențe, lucrătorii
pot face mai multe lucruri. Aceasta contribuie foarte
mult la organizarea rotației locurilor de muncă și la
înlocuirea lucrătorilor absenți fără a căuta lucrători
suplimentari.
Lucrătorii multi-calificați pot stabili mai ușor munca în grup pentru a îmbunătăți eficiența și pentru a
reduce costurile de supraveghere. Este posibil ca unii
lucrători să fie suprasolicitați, în timp ce alții sunt sub
utilizați. Găsirea locurilor de muncă adecvate pentru
diferiți lucrători necesită o planificare și o revizuire
constantă.
Locurile de muncă prost atribuite pot însemna
multe oportunități pierdute și costuri suplimentare.
Sarcinile atente oferă numeroase beneficii.
Preferințele lucrătorilor sunt la fel de importante
ca și capacitățile și abilitățile lor. Luați-le în considerare pentru a motiva lucrătorii și ai ajuta să se simtă
individual responsabili pentru munca lor.

Mai multe sugestii
––

––

––

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

comunicare slabă
tulburare indusă de stres
înțelegere slabă
lipsa de acceptare

––

Cum?

––

1. Cunoașteți abilitățile și preferințele fiecărui lucrător și consultați muncitorii și cei cu experiență
în proiectarea locului de muncă despre locul de
muncă care urmează să fie atribuit. Identificați interesele pentru a învăța noi abilități sau a încerca
locuri de muncă alternative.

Luați în considerare faptul că, dacă nu combinați
sarcinile, este foarte dificil să mențineți lucrătorii pe deplin ocupați. Operațiunile fragmentate nu atrag lucrătorii și fac dificilă îndeplinirea
preferințelor lor.
Sarcini adecvate de muncă nu pot fi realizate pur
și simplu prin selectarea lucrătorilor pentru fiecare loc de muncă existent. Eforturi sunt întotdeauna necesare pentru a îmbunătăți modul în care se
realizează locurile de muncă existente.
Sarcinile de muncă bune pot reduce costurile de
supraveghere și pot face lucrătorii responsabili
pentru producția și calitatea muncii lor. Organizați
sesiuni de instruire scurte speciale cu privire la
noi competențe pentru a confirma nevoile de formare și a încuraja oamenii să participe la instruirea continuă.
Evaluați progresul în ceea ce privește învățarea în
mod regulat a noilor competențe (de exemplu o
dată pe an) și îmbunătățiți-le în continuare.
Utilizați pe deplin cursurile de instruire oferite
de furnizorii de formare în timpul programului de
lucru și alte instruiri oferite de instituții.

Puncte de reţinut
Atribuiți fiecărui lucrător un loc de muncă responsabil care îi corespunde cel mai bine aptitudinilor și
preferințelor. Acest lucru este realizat prin combinarea cunoștințelor lucrătorului și îmbunătățirea designului locului de muncă.

2. În atribuirea locurilor de muncă, mai întâi luați în
considerare dacă locurile de muncă sunt bine concepute în conformitate cu următoarele principii:
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Figura 115. În atribuirea oamenilor la locuri de muncă, trebuie să se ţină seama nu numai de aptitudinile lucrătorilor, ci şi de preferinţele lor.
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5. Instruiți lucrătorii pentru a dobândi multiple
abilități, astfel încât aceștia să poată schimba sarcini și să împărtășească locul de muncă în cadrul
grupurilor de lucru.

Stabiliți grupuri de lucru, fiecare dintre care
desfășoară în mod colectiv o activitate și răspunde de
rezultatele obținute.

6. Asigurați-vă că recompensa depinde de
performanța grupului în ansamblu, precum și de
performanța fiecărui membru al grupului.

De ce?

Mai multe sugestii

În prezent, multe întreprinderi consideră că este benefică atribuirea lucrului în grupuri în locul persoanelor. Acest lucru se datorează faptului că grupurile de
lucru sunt mai productive, cu mult mai puțină muncă
inutilă și mai puține greșeli.
Folosind aranjamentele de lucru în grup, este mai
ușor și mai eficient ca timp pentru a stabili sarcini
pentru un grup decât pentru persoane individuale. În
consecință, este necesară o supraveghere mai redusă,
iar fluxul de lucru decurge mai bine.
În lucrul în grup, lucrătorii au oportunități mai
bune de comunicare și de a dobândi abilități multiple.
În lucrul în grup, lucrătorii se pot ajuta reciproc
flexibil pentru a depăși blocajele și pentru a deveni
responsabili colectiv pentru productivitate, calitate și
disciplină. Acest lucru ajută la crearea unui climat de
lucru bun.

Riscuri / Simptome
•
•
•

––

Asigurați-vă că fiecare grup de lucru poate obține
informațiile și expertiza de care are nevoie, de
exemplu în ceea ce privește aprovizionarea și
întreținerea.

––

Grupul trebuie să aibă control asupra metodelor
utilizate pentru a face munca și asupra modului în
care lucrul este împărțit între membrii grupului.

––

Grupul ar trebui să primească informații periodice despre performanța acestuia, care pot fi
împărtășite de toți membrii grupului.

––

Asigurați-vă că nu există niciun „om din-afară” în
niciunul dintre grupuri. Perturbarea de către persoanele din afară care nu sunt responsabile de activitatea grupului poate provoca multe probleme.

Puncte de reţinut

comunicare slabă
înțelegere slabă
lipsa de acceptare

Grupurile de lucru autonome care sunt responsabile
în mod colectiv pentru planificarea muncii, modul în
care munca este împărțită și calitatea produselor sunt
foarte productive, deoarece grupurile pot lucra mai
repede și mai bine decât același număr de persoane
separat.

Cum?
1. Desemnați responsabilitatea de a planifica și implementa o serie de sarcini unui grup.
2. Luați în considerare gruparea unui ansamblu sau
a lucrătorilor similari în jurul unei mese și sporiți
aranjamentele prin care lucrătorii se ajută reciproc și împărtășesc sarcinile.
3. Înlocuiți o linie rigidă a unui transportor cu
„stații de lucru de grup” cu stocuri de amortizare
(livrări de piese nefinisate) între ele.
4. Introduceți procese mecanizate sau automatizate astfel încât un grup de lucrători care
folosesc procesele să colaboreze în planificarea și
operațiunile zilnice.
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Figura 116. Atribuiţi unui grup responsabilitatea de a planifica şi implementa o serie de sarcini.
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2. Mecanizați sarcinile dificile, dar evitați sarcini
care duc la lucru mecanic sau monoton.
3. Îmbunătățiți echipamentul și secvența de lucru pentru a face munca mai ușoară și mai
responsabilă.

Îmbunătățiți locurile de muncă dificile și displăcute
pentru a crește productivitatea pe termen lung.

4. Combinați sarcini (de ex. constituiți o sarcină care
efectuează o serie de sarcini de asamblare) pentru a avea un ciclu mai lung.

De ce?
În fiecare întreprindere există operațiuni care sunt
deosebit de dificile și, prin urmare, nu sunt plăcute
lucrătorilor. Sunt necesare eforturi deosebite pentru a
îmbunătăți aceste blocaje.
Până de curând, se presupunea că caracteristicile
postului erau predeterminate de cerințele tehnice și
economice. Cu toate acestea, este posibilă crearea de
locuri de muncă mai bune prin utilizarea mai multor
tehnologii actualizate și prin îmbunătățirea organizării
muncii. Există posibilități bune de a combate locurile
de muncă dificile și monotone.
Prin îmbunătățirea locurilor de muncă dificile,
devine mai ușor să repartizeze locurile de muncă,
să se facă rotația lucrătorilor și să se facă planuri de
producție eficiente.

5. Faceți lucrarea mai puțin ritmată în cadrul utilajului sau a transportatorului (de exemplu, prin
stocarea unor zone de amortizare în amonte și în
aval – piesele neterminate – care permit lucrătorului să întrerupă sau să modifice ritmul muncii).
6. Adăugați mai multe sarcini responsabile, cum ar fi
inspecția, întreținerea și repararea.
7.

Promovați locuri de muncă multi-calificate și
împărtășirea locurilor de muncă pentru a evita
concentrarea locurilor de muncă dificile pe un
număr mic de lucrători.

Riscuri / Simptome

Mai multe sugestii

•
•
•
•
•

––

Un mod foarte flexibil de a îmbunătăți conținutul
muncii este munca în grup. Acest lucru face posibilă suprapunerea competențelor și partajarea
muncii dificile.

––

Eliminarea locurilor de muncă dificile trebuie, de
asemenea, planificată prin implicarea lucrătorilor.
Discuțiile în grup despre procesul de schimbare
sunt indispensabile.

––

Puneți accent pe faptul că reducerea locurilor de
muncă dificile nu numai că reduce stresul profesional și efectele negative, ci și facilitează o mai
bună utilizare a competențelor și îmbunătățește
perspectivele de carieră. Beneficiile vor include o
întreprindere mai productivă.

comunicare slabă
oboseală excesivă
lipsa de acceptare
creșterea ratei de vătămare sau a bolii
sănătate slabă a lucrătorilor

Cum?
1. Examinați locurile de muncă din cadrul întreprinderii considerate a fi dificile. Exemple tipice de
astfel de locuri de muncă sunt:
–– sarcini fizice exigente, cum ar fi manipularea
manuală a materialelor grele;
–– lucrări expuse la căldură, frig, praf, zgomot
sau alți agenți periculoși;
–– lucrul care se desfășoară adesea în ore de
lucru neregulate, cum ar fi schimburile frecvente de noapte;
–– munca repetitivă care este fragmentată, plictisitoare și izolată;
–– locurile de muncă care necesită puțină calificare, cu posibilități de carieră limitate;
–– locuri de muncă calificate, dar grele, care
sunt stresante și obositoare pentru muncitori.

Puncte de reţinut
Întrucât nu există soluții simple la problemele locurilor de muncă dificile, profitați de sugestiile managerilor și muncitorilor. Îmbunătățirea este necesară,
de obicei, în echipamente și în metodele de lucru,
precum și în organizarea muncii.
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Figura 117a. (i) şi (ii) Îmbunătăţirea este necesară nu numai în ceea ce priveşte
echipamentul de lucru, ci şi în modul de organizare a muncii. Munca în grup pentru
a face o succesiune de lucruri poate fi un bun punct de plecare pentru îmbunătăţirea
organizării muncii.

Figura 117b. Există modalităţi diferite de a face acelaşi lucru. Prin îmbunătăţirea
locurilor de muncă dificile sau neinteresante, devine mai uşor să se repartizeze
locurile de muncă, să se facă rotaţia lucrătorilor şi să se facă planuri de lucru mai
eficiente.
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6. Instruiți muncitorii în îndeplinirea unor sarcini
combinate adecvate.

Mai multe sugestii

Combinați sarcinile pentru a face munca mai interesantă și mai variată.

––

Asigurați posturi de lucru pe care același lucrător le poate utiliza pentru efectuarea mai multor
sarcini și care astfel pot fi utilizate de diferiți
lucrători.

––

În timp ce combinați sarcinile, oferiți ocazii de
mișcare sau de a schimba poziția de la stat în
picioare la așezat sau viceversa.

De ce?
Repetarea aceleași sarcini monotone și lipsa de varietate cauzează plictiseala și oboseala. Rezultatul este o
eficiență scăzută și o atitudine negativă de lucru. Sunt
necesare schimbări frecvente în sarcini.
Monotonia poate duce la pierderea atenției. Acest
lucru poate duce cu ușurință la muncă de calitate
scăzută și chiar la accidente. Monotonia trebuie să
fie combătută pentru a menține muncitorii atenți și
productivi.
Realizarea unui număr de sarcini pregătește
muncitorii pentru abilități multiple. Lucrătorii multicalificați sunt mai productivi și ajută întreprinderea să
organizeze un flux mai bun de muncă.

Puncte de reţinut
Combinați sarcinile pentru a învinge monotonia și a
face munca mai productivă.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

dureri repetitive
monotonie
dureri musculare
tulburare indusă de stres

Cum?
1. Combinați două sau mai multe sarcini care trebuie
îndeplinite de un lucrător. Asigurați modificările
necesare la stația de lucru și unelte.
2. Combinați o serie de sarcini astfel încât durata
ciclului pentru fiecare lucrător să fie mai lungă.
3. Permiteți rotația locurilor de muncă în cadrul
unui anumit număr de lucrători, astfel încât fiecare lucrător să poată avea schimbări frecvente de
sarcini.
4. Faceți grupuri de lucru autonome, în fiecare dintre care mai mulți lucrători au responsabilitatea
comună pentru îndeplinirea sarcinilor combinate și
împărtășirea lucrărilor.
5. Modificați stațiile de lucru astfel încât fiecare lucrător să poată efectua eficient sarcinile
combinate.
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Figura 118a. Furnizaţi staţii de lucru pentru multiple
sarcini spre a fi utilizate de diferiţi lucrători. Acest
lucru ajută întreprinderea să organizeze un flux de
muncă mai bun.

Figura 118b. (i), (ii) şi (iii) Combinaţi două sau mai
multe sarcini care trebuie îndeplinite de un lucrător,
astfel încât timpul ciclului să fie mai lung şi munca
mai interesantă.

Figura 118c. (I) şi (ii) Combinaţi lucrările la o unitate
de afişare vizuală cu alte sarcini pentru a evita munca vizuală continuă.
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5. Minimizați spațiul de podea preluat de stocul
de amortizare și asigurați accesul ușor de către
următorul lucrător.

Creați un stoc mic de produse neterminate (stoc de
amortizare) între diferite stații de lucru.

Mai multe sugestii

De ce?

––

Alegeți înălțimea adecvată pentru stocul de amortizare și proiectați-o astfel încât să minimalizați
efortul necesar pentru punerea sau scoaterea
acestuia.

––

Stocați piesele de lucru într-o manieră sistematică, astfel încât să poată fi văzută dintr-o privire și
astfel manipularea să fie ușoară.

––

Atunci când sunt prezente stocurile de amortizare, lucrătorii pot construi un avans mic pe care
îl pot folosi pentru a se odihni câteva secunde,
a corecta setările utilajelor sau pentru a aduce
unele piese de schimb fără a încetini operațiunea
în ansamblu. Acest lucru asigură continuitatea și
flexibilitatea.

––

Dacă este necesar de a transporta un stoc de
amortizare de la o stație de lucru spre următorul
proces, este util să se furnizeze un raft mobil pentru stocul de amortizare după terminarea lucrului
la această stație de lucru.

Livrările mici de stoc de amortizare în fața și în
spatele fiecărei stații de lucru elimină timpul petrecut în așteptarea următoarei piese de prelucrat. De
asemenea, ele ajută la eliminarea presiunii timpului,
deoarece următorul lucrător sau utilaj nu va trebui să
aștepte.
Lucrul în ritmul propriu al muncitorului fără
presiune de timp oferă o mare flexibilitate la locul
de muncă. Oferă, de asemenea, sentimentul de a
fi independent, tratat corect și mai bine organizat.
Acest lucru poate duce la creșterea productivității pe
termen lung.
Un astfel de stoc de amortizare face parte dintrun concept modern, conform căruia sarcini mecanice,
cum ar fi munca cu centuri de transportatoare, ar
trebui înlocuite cu o organizare mai flexibilă a muncii.

Riscuri / Simptome
•
•
•

dureri repetitive
monotonie
tulburare indusă de stres

Puncte de reţinut

Cum?

Stocul de amortizare (cantități mici de piese de lucru
între stațiile de lucru) este utilizat în multe sisteme
moderne de producție. Acesta este un semn al bunei
organizări a muncii.

1. Rearanjați fluxul de lucru astfel încât să existe o
mică cantitate de stoc de amortizare între posturile de lucru următoare (de exemplu, între stațiile
de lucru A și B, între stațiile de lucru B și C, între
stațiile de lucru C și D etc. atunci când fluxul de
lucru este de la A la B, B la C, C la D etc.).
2. Stabiliți spațiu pentru acest stoc de amortizare,
având în vedere dimensiunea, tipul și numărul
posibil de piese care pot fi plasate acolo.
3. În cazul pieselor mici, sunt de obicei suficiente
recipiente simple sau palete mici cu separatoare.
4. Pentru piese mai mari și mai grele, cum ar fi
produse metalice asamblate sau obiecte mari din
lemn, trebuie folosite polițe sau palete speciale
sau rafturi mobile de depozitare.
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Figura 119a. Linie de asamblare cu stocuri de amortizare intermediare.

Figura 119b. Noi aranjamente bazate pe staţiile de lucru de grup şi pe stocurile de
amortizare. (i) stoc de amortizare. (Ii) Unitatea de asamblare automată. Reţineţi că
stocurile de amortizare şi staţiile de lucru în grupuri permit automatizarea parţială
fără a întrerupe procesul de producţie.

Figura 119c. Masă rotativă cu linie de amortizare.
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4. Discutați cu reprezentanții grupului ce măsuri
ar fi de ajutor pentru a-și susține eforturile de
curățenie și mentenanță.

Atribuiți responsabilitatea pentru curățarea zilnică și
mentenanță.

Mai multe sugestii

De ce?

––

Exemple tipice de măsuri necesare pentru a facilita curățenia și mentenanța includ: marcarea pasajelor și ieșirilor; stabilirea de zone speciale pentru
depozitare; furnizarea a cât mai multe polițe
sau rafturi pentru materiale și semifabricate; cu
ajutorul cărucioarelor de împingere, stivuitoarelor
combinate cu utilizarea de paleți; și furnizarea
recipientelor pentru deșeuri.

––

Folosiți materiale pentru acoperirea podelelor
potrivite pentru lucru și pentru curățenie.

––

Desemnați locuri pentru depozitarea echipamentului de curățenie în interiorul sau în apropierea
zonei de lucru care trebuie curățată.

––

Pentru tratarea substanțelor chimice periculoase în timpul curățeniei și mentenanței, este
întotdeauna necesară o instruire specială privind
siguranța, luând în considerare pericolele specifice implicate.

O bună mentenanță nu poate fi lăsată în seama unor
activități spontane, neplanificate. Este nevoie de planificare și de cooperare.
O bună întreținere pentru ordine și curățenie va
începe numai atunci când managementul își asumă
responsabilitatea. Acest lucru trebuie demonstrat prin
elaborarea planurilor de mentenanță și prin atribuirea
clară a responsabilității supervizorilor și lucrătorilor.
Curățenia zilnică nu poate fi lăsată pentru ultimele câteva minute ale zilei de lucru. Planificarea
este esențială, incluzând aspectul ordonat, facilitățile
de depozitare și manipulare a materialelor, o politică de eliminare a deșeurilor și responsabilități de
mentenanță.

Riscuri / Simptome
•
•
•

sănătate slabă a lucrătorilor
creșterea ratei de vătămare sau a bolii
alunecări, împiedicări sau căderi

Puncte de reţinut

Cum?

O bună mentenanță are nevoie de o planificare bună.
Experiența planificării și menținerii mentenanței bune
va fi utilă pentru organizarea altor îmbunătățiri la locul de muncă. Deci, începeți o bună mentenanță prin
atribuirea clară a responsabilității pentru curățenie și
menaj.

1. Faceți să fie clar tuturor lucrătorilor că o bună
mentenanță este politica instituită de întreprindere și că, prin urmare, se depun toate eforturile
pentru a menține spațiile ordonate și curate și
pentru a asigura instalații suficiente de depozitare, transport și depozitare a deșeurilor. (Punctele
de control 1–17 din acest manual referitoare la depozitarea și manipularea materialelor vor ajuta.)
2. Acordați responsabilitatea de a curăța fiecare
zonă de lucru unui anumit grup de lucrători cu
un lider sau o persoană responsabilă desemnată.
Această responsabilitate ar trebui să includă nu
numai curățarea zonei, ci și menținerea bunei
mentenanțe în întreaga zonă.
3. Cereți fiecărui astfel de grup să inspecteze în mod
regulat zona de lucru și să evalueze performanța
de mentenanță.

256

Organizarea muncii

Figura 120. Atribuiţi responsabilitatea pentru buna întreţinere, curăţenie şi
mentenanţă.
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flexibilitatea în organizarea muncii și va duce la o
mai bună utilizare a echipamentelor și a resurselor umane, precum și la îmbunătățirea moralului
lucrătorilor.

Asigurați pauze scurte și frecvente în timpul lucrărilor
de precizie continuă sau la lucrul pe calculator pentru
a crește productivitatea și a reduce oboseala.

5. Permiteți pauze scurte după, să zicem, fiecare oră
de lucru. Nu este recomandabil să lucrați câteva
ore fără să faceți o pauză. Schimbarea pozițiilor
corpului și focalizarea ochilor pe altceva decât pe
ecran va reduce oboseala.

De ce?

6. Permiteți introducerea de sarcini scurte care sunt
diferite de cele de precizie sau lucrul pe calculator. De exemplu, schimbarea poziției așezate,
trecerea la o muncă în picioare sau o scurtă
plimbare pentru a aduce ceva sau pentru a comunica, contribuie foarte mult la reducerea oboselii
musculare și a ochilor.

Lucrul prelungit efectuând sarcini de precizie sau pe
calculator necesită o poziție fixă și obosește ochii.
Durerea și disconfortul care rezultă pot fi prevenite
prin combinarea muncii de precizie sau computerizate
cu alte sarcini, pe lângă asigurarea unei mese și a unui
scaun reglabil.
Varietatea sarcinilor de lucru poate spori
satisfacția profesională, ceea ce duce la îmbunătățirea
bunăstării și a productivității sporite.
Lucrul prelungit la computer este, de obicei, legat
de simpla repetare a sarcinilor simple (de exemplu, lucrul cu datele de intrare). Combinarea acestor sarcini
simple cu o muncă mai calificată și non-computerizată
poate duce la variații ale solicitărilor fizice, vizuale și
mintale, reducând astfel problemele obișnuite raportate din activitatea calculatoarelor.

7.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

Petreceți perioada de pauză departe de stația de
lucru de precizie sau computer.

––

Încurajați lucrătorii să participe la găsirea de
sarcini non-computerizate pe care ar dori să le
combine cu lucrul obișnuit de precizie sau lucrul
pe calculator.

––

Promovați instruirea profesională a personalului
informatic în activități computerizate mai calificate (care implică, în mod obișnuit, sarcini variate
și activități de dialog) și în munca non-computer
disponibilă la întreprindere. Odihna ocazională
a ochilor departe de ecran va preveni oboseala
ochilor. Acest lucru este dificil de a fi făcut cu
excepția cazului în care părăsiți stația de lucru a
computerului, deci luarea pauzelor este un ajutor.

––

Combinați pauzele cu exerciții de relaxare,
cum ar fi mersul pe jos, întinderea sau o simplă
gimnastică.

––

Luarea pauzelor pentru că sunteți obosit este
mai puțin eficientă decât luarea de pauze înainte
de declanșarea oboselii, deci faceți o regulă de
a avea o pauză la intervale regulate, să zicem în
fiecare oră.

dureri ale membrelor superioare
dureri ale ochilor
monotonie
tulburare indusă de stres
oboseală excesivă

Cum?
1. Combinați elementele repetitive de lucru cu
sarcini non-repetitive, de tip dialog. De exemplu,
combinați sarcinile de introducere a datelor cu
dialogul de date și sarcinile de solicitare a datelor.
2. Organizați împreună un grup de operatori, astfel
încât fiecare operator să poată efectua mai multe
sarcini.
3. Faceți rotația lucrului astfel încât fiecare lucrător să poată efectua atât sarcini de precizie, cât
și sarcini de calculator și sarcini non-precise sau
non-computer (cum ar fi munca convențională de
birou sau alte activități).

Puncte de reţinut
Lucrătorii care combină sarcinile de precizie sau de
calculator și sarcinile non-precise sau non-computer în
timpul zilei de lucru sunt, în general, mai mulțumiți și
raportează mai puține plângeri.

4. Reinstruiți lucrătorii atât în sarcini de calculator
cât și non-computer. Acest lucru va îmbunătăți
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Figura 121b. Combinaţi pauzele cu mişcări relaxante.

Figura 121a. Faceţi pauzele scurte şi frecvente în
timpul lucrului continuu la computer.
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3. Selectați exerciții care ajută la echilibrarea
exigențelor fizice ale muncii pentru a vă asigura
că acestea nu depășesc capacitățile lucrătorului.

Oferiți oportunități pentru exerciții fizice pentru
lucrători.

4. Întrebați lucrătorii cu privire la efectele
exercițiilor fizice efectuate înainte, în timpul și
după muncă și reflectați opiniile lor asupra programului adecvat al muncii. Programul lucrului ar
trebui să combine sarcini fizice active și sarcini
mai puțin active pentru a permite corpului să se
recupereze de la sarcinile exigente.

De ce?
Exercițiul fizic este necesar pentru a menține sănătatea și moralul lucrătorilor. Exercițiile ajută la dezvoltarea și menținerea forței musculare și a flexibilității
organismului. Exercițiul fizic menține, de asemenea,
sănătatea corpului general prin generarea unui flux
sanguin bun, asigurând astfel organele sănătoase.
Folosirea mușchilor la locul de muncă depinde de
mișcările și pozițiile de lucru. Uneori, numai grupuri
limitate de mușchi sunt folosite excesiv sau în mod
constrâns. Exercițiile fizice pot determina o utilizare
dinamica a mușchilor și ajută aceste grupuri să se
recupereze din cauza oboselii. Astfel, se poate preveni dezvoltarea unor dureri inutile care pot duce la
tulburări musculo-scheletice cum ar fi dureri de spate
scăzute sau dureri ale membrelor superioare.
Nivelul de exersare necesar pentru lucru depinde
de cerințele muncii. Capacitatea fizică poate avea
tendința de a se dezvolta în mod disproporționat sau
chiar în declin unor forme de muncă. Exercițiile fizice
ajută la dezvoltarea fizică mai sigură într-un mod mai
sistematic.

5. Consultați experții de fitness cu privire la proiectarea adecvată a exercițiilor fizice efectuate
înainte sau în timpul muncii.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

––

Frecvența exercițiilor fizice ar trebui să depindă
de cerințele muncii și de activitățile desfășurate
în afara programului de lucru.

––

Furnizați facilități pentru construirea unei
capacități fizice care poate fi utilizată de lucrători
în timpul pauzelor sau după muncă.

––

Pentru locurile de muncă sedentare sau cu
exerciții fizice mici, încurajați lucrătorii să efectueze un program de exerciții fizice sau activități
sportive cel puțin de câteva ori pe săptămână.

Puncte de reţinut

dureri musculare
dureri repetitive
dureri a membrelor superioare
dureri lombare
oboseală excesivă
sănătate slabă a lucrătorilor

Lucrul într-o postură constrânsă sau o muncă fizică
excesivă poate fi dăunătoare organismului. Încurajați
lucrătorii să facă exerciții fizice înainte, în timpul sau
după muncă.

Cum?
1. Încurajați lucrătorii să efectueze exerciții fizice
înainte sau în timpul muncii pentru a-și menține
aptitudinile.
2. Invitați lucrătorii să facă exerciții fizice în timpul
unei scurte pauze luate după o muncă sedentară
într-o poziție constrângătoare cum ar fi munca la
calculator.
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Figura 122a. Încurajaţi lucrătorii să efectueze exerciţii fizice şi activităţi sportive
pentru a-şi menţine aptitudinile.

Figura 122b. Invitaţi lucrătorii să facă exerciţii fizice în timpul unei scurte pauze
luate după o muncă sedentară într-o postură constrângătoare, cum ar fi munca la
calculator.
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narele, interviurile sau schemele de sugestii pot
ajuta.
4. Identificați lideri informali în rândul lucrătorilor femei și includeți-le în instruirile pentru
îmbunătățirea locului de muncă, astfel încât
acestea să poată aduce treptat mai mulți lucrători
femei în procesul de îmbunătățire.

Încurajați participarea deplină a lucrătorilor femei și bărbați în găsirea și punerea în aplicare a
îmbunătățirilor de muncă.

De ce?

5. Oferiți educație femeilor și bărbaților cu privire
la importanța oferirii de șanse egale pentru toate
genurile la locul de muncă.

Lucrătorii femei diferă, în general, de bărbați în
înălțime, putere și dimensiunile corporale, cum ar fi
mărimea mâinii. Este posibil ca parametrii adecvați
pentru unelte și stații de lucru să fie ratate dacă
femeile nu participă la proiectarea muncii sau la
îmbunătățirea muncii.
În unele culturi, este posibil ca femeile să fie mai
rezervate în ași exprima părerile despre munca lor
sau despre schimbările necesare. O atenție deosebită
ar trebui acordată participării efective a femeilor.
Femeile au de multe ori o povară dublă în îngrijirea casei și a familiei înainte și după muncă. Acest
lucru le poate împiedica să participe pe deplin la
găsirea unor oportunități de locuri de muncă echitabile sau la dezvoltarea unor îmbunătățiri de lucru.
Participarea lor activă ajută foarte mult la găsirea și
implementarea îmbunătățirilor adecvate ale muncii.

6. Inițiați politici de gestionare clare și instruire
pentru toți lucrătorii pentru a preveni tratamentul
nedorit pe bază de gen sau hărțuirea sexuală.

Mai multe sugestii
––

Dacă lucrătorii bărbați sau femei nu sunt implicați
în procesul de îmbunătățire, aceștia pot opune
rezistență schimbărilor sugerate de alții.

––

Permițând femeilor și bărbaților să-și aleagă
instrumentele și dimensiunea mănușilor, precum și
oferirea capacității și cunoștințelor necesare pentru a-și ajusta stațiile de lucru sau metodele pentru a le adapta la dimensiunile, forța și abilitățile
proprii vor crea un loc de muncă mai productiv.

––

Discuțiile de îmbunătățire ar trebui să aibă loc în
timpul programului de lucru regulat, deoarece femeile care au sarcina dublă de acasă și de muncă
ar putea să nu participe în afara acestor ore.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

oboseală excesivă
creșterea ratei de vătămare sau a bolii
tulburare indusă de stres
dureri a membrelor superioare
comunicare slabă
lipsa de acceptare

Puncte de reţinut

Cum?

Implicați activ lucrătorii femei și bărbați în găsirea
și punerea în aplicare a îmbunătățirilor la locul de
muncă. Acest lucru contribuie la crearea condițiilor de
muncă echitabile și la adaptarea sarcinilor și echipamentelor la nevoile lor.

1. Încurajați participarea activă a lucrătorilor femei
la proiectarea și reproiectarea muncii. Oferiți-le
oportunități pentru ca acestea să participe activ,
să fie consultate sau să se alăture deciziilor de a
face schimbări la locul de muncă.
2. Încurajați lucrătorii femei din aceeași zonă de
lucru să colaboreze pentru a identifica problemele
și soluțiile care trebuie făcute.
3. Oferiți ocazii formale și informale pentru a reflecta opiniile lucrătorilor femei și bărbați în egală
măsură în vederea îmbunătățirii muncii. Chestio-

262

Organizarea muncii

Figura 123a. Încurajaţi participarea activă a lucrătorilor femei la proiectarea şi reproiectarea în comun a sarcinilor de muncă şi a condiţiilor la locul de muncă.

 Figura 123b. Furnizaţi ocazii formale şi informale pentru a reflecta
opiniile lucrătorilor femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte îmbunătăţirile la locul de muncă.
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3. Explicați cu atenție lucrătorilor migranți toate
simbolurile, semnele și instrucțiunile de siguranță
folosite la locul lor de muncă. Asigurați-vă că toți
înțeleg clar simbolurile și semnele. Adăugați la
simboluri și semnele instrucțiuni scrise în limbile
lor.

Asistați lucrătorii migranți pentru a-și îndeplini sarcinile în condiții de siguranță și eficiență.

De ce?

4. Elaborați și distribuiți materiale informaționale
privind siguranța într-o manieră ușor de înțeles,
scrisă în limbile lucrătorilor migranți.

În această eră a economiei globalizării, tot mai mulți
lucrători migranți cu baze sociale și culturale diferite acceptă locuri de muncă plecând din țările lor.
Întreprinderile depind din ce în ce mai mult de aceștia
pentru a avea o forță de muncă adecvată. Acești
muncitori au nevoie de sprijin pentru a face munca lor
sigură și eficientă.
Lucrătorii migranți au nevoi specifice ale locului
de muncă care au impact direct asupra siguranței și
eficienței muncii. Nevoile lor comune includ depășirea
barierelor lingvistice și a lacunelor de informare,
satisfacerea cerințelor culturale de bază legate de
alimentație și religie și formarea profesională. Este
necesar să se creeze un mediu de lucru productiv
în echipă, care să poată fi împărtășit de lucrătorii
migranți și cei locali care lucrează în același loc de
muncă.
Există multe modalități practice de a satisface nevoile de bază ale lucrătorilor migranți. Trebuie acordată o atenție deosebită implicării acestora în planificarea și îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă.

5. Elaborați și desfășurați unele programe de pregătire specială privind siguranța, sănătatea și
ergonomia muncii pentru lucrătorii migranți.
Programul ar trebui să includă reguli de siguranță,
înțelegerea clară a semnelor și instrucțiunilor de
siguranță, precum și măsuri de precauție pentru a
se proteja de riscurile pe termen lung pentru sănătate. Instruirea poate fi organizată în limbile lor.

Mai multe sugestii
––

Creați o atmosferă deschisă și amicabilă la locul
de muncă și încurajați întrebările și consultările
cu privire la siguranță, sănătate și ergonomie din
partea lucrătorilor migranți.

––

Ajutați lucrătorii migranți să stabilească canale de
comunicare bune cu lucrătorii locali. Organizați
întâlniri, sesiuni comune de instruire, întâlniri
informale etc. pentru a ajuta lucrătorii migranți și
cei casnici să se înțeleagă bine. Ajutați muncitorii
casnici să înțeleagă nevoile culturale ale lucrătorilor migranți ca o cerință de a construi o echipă
sigură și productivă.

––

Construiți un mecanism pe termen lung care
reflectă nevoile lucrătorilor migranți. De exemplu,
activitățile comitetului pentru siguranță și sănătate pot include aspecte legate de siguranța și
sănătatea lucrătorilor migranți și soluții practice.

––

Faceți schimb de experiență cu alte locuri de
muncă unde lucrătorii migranți și cei locali ar
putea forma echipe productive de lucru.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

creșterea ratelor de vătămare
dureri induse de stres
comunicare slabă
înțelegere slabă
lipsa de acceptare

Cum?
1. Când lucrătorii migranți se alătură locului de muncă, ascultați-i cu atenție și aflați despre nevoile
lor specifice la locul de muncă. Aceste nevoi ar
putea include instrucțiuni de siguranță scrise în
propria limbă, aranjamente privind timpul de lucru, facilități de bunăstare, preferințe alimentare,
cerințe religioase și de pregătire profesională.

Puncte de reţinut

2. Efectuați un plan de lucru pentru a răspunde nevoilor esențiale ale lucrătorilor migranți. Puneți în
aplicare acțiuni legate de siguranță ca o prioritate
ridicată în prevenirea accidentelor.

Lucrătorii migranți devin productivi atunci când beneficiază de sprijin practic, cum ar fi instruirea, aranjamentele de lucru în echipă și adaptarea culturală.
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Figura 124a. Implicaţi lucrătorii migranţi în elaborarea unui plan de lucru pentru a-şi satisface nevoile esenţiale. Implementaţi acţiuni legate de siguranţă ca o
prioritate ridicată.

Figura 124b. Îmbunătăţiţi condiţiile la locul de muncă în diferite moduri, astfel
încât atât lucrătorii necalificaţi cât şi cei calificaţi, inclusiv lucrătorii migranţi,
să poată lucra împreună în mod eficient şi în siguranţă. Instrucţiunile şi semnele
privind procesele de lucru şi măsurile de siguranţă trebuie să fie oferite tuturor
acestor lucrători într-un mod uşor de înţeles.

265

Listă de verificare ergonomică

Punctul de
verificare 125

3.

Alocați un volum de muncă adecvat, facilitați munca în echipă și oferiți instruire adecvată tinerilor
lucrători.

De ce?

4.

Lucrătorii tineri au capacități fizice și mentale diferite
în comparație cu lucrătorii maturi. Deseori, aceștia nu
au suficientă experiență în munca lor și simt nevoia de
sprijin adecvat.
De obicei, este nevoie de timp pentru ca tinerii
muncitori să se obișnuiască cu obiceiurile de lucru și
să-și îndeplinească sarcinile după cum este necesar.
Este important să oferiți îndrumări și sprijin pentru
a obține o experiență de muncă suficientă și pentru
a rezolva problemele cu care se confruntă în timpul
muncii.
În ceea ce privește gestionarea riscurilor la locul
de muncă, lucrătorii cei mai vulnerabili sunt cei cu
cea mai mică experiență la locul de muncă. Acest factor „nou-la-muncă” este adesea confundat cu factorul
„vârstă” al lucrătorilor tineri. Trebuie să se acorde
instruire în ceea ce privește gestionarea riscurilor în
perioadele incipiente.
Cea mai bună modalitate de a-i ajuta pe tinerii
lucrători să-și crească performanța este de a atribui
persoanelor mai în vârstă cu experiență sarcini pentru
ai ghida și instrui. Prin comunicarea bună între tinerii
și lucrătorii în vârstă, se poate crea o atmosferă mai
bună la locul de muncă.

5.

6.

Mai multe sugestii
––
––

––

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

în echipă, astfel încât aceștia să obțină treptat o
experiență de muncă suficientă.
Oferiți instruire în ceea ce privește gestionarea
riscurilor la locul de muncă pentru tinerii lucrători, care să țină cont de cunoștințele, abilitățile
și aptitudinile lor fizice. Instruirea adecvată în materie de siguranță poate reduce riscurile legate de
problemele de sănătate la locul de muncă pentru
lucrătorii tineri.
Desemnați lucrători în vârstă pentru a sprijini
tinerii lucrători. Acești ghizi ar trebui să încerce
să mențină contactele zilnice cu tinerii lucrători și
să îi îndrume înainte de a se întâmpla probleme.
Având în vedere că lucrătorii tineri ezită să consulte lucrătorii în vârstă cu privire la problemele
lor, acest contact zilnic este esențial.
Verificați toate aspectele muncii pentru a vă asigura că volumul de muncă nu depășește capacitatea lucrătorilor tineri.
Oferiți timp flexibil pentru a permite lucrătorilor
tineri să-și continue educația.

creșterea ratelor de vătămare
tulburare indusă de stres
comunicare slabă
înțelegere slabă
sănătate slabă a lucrătorilor

––

Cum?
1. Atunci când lucrătorii tineri sunt repartizați la
un loc de muncă, oferiți-le instruire profesională
adecvată, inclusiv explicarea sistemului de lucru și
măsurile de sprijin pentru tinerii lucrători. Consultările regulate cu aceștia sunt utile.
2. Atribuiți un volum de muncă adecvat tinerilor
lucrători prin revizuirea aranjamentelor de lucru

Asigurați-vă că lucrătorii tineri au vârsta necesară
pentru a lucra conform legii.
Încercați să creați o atmosferă care să permită
tinerilor lucrători să se consulte cu ușurință cu
lucrătorii mai în vârstă la locul de muncă. Dacă
este cazul, organizați discuții în grup, astfel încât
tinerii lucrători să poată găsi soluții la problemele
lor.
Este importantă educarea lucrătorilor tineri despre modul în care să-și îndeplinească activitatea
cu mai puține riscuri pentru sănătate. Educația
este necesară nu numai pentru abilitățile de muncă, ci și pentru relațiile personale.
Asigurați-vă că sprijinul pentru lucrătorii tineri
este furnizat pe baza solicitărilor din partea acestora. Lucrătorii tineri ar trebui să se consulte cu
lucrătorii mai în vârstă înainte de face activități
care ar putea pune în pericol siguranța și sănătatea lor.

Puncte de reţinut
Ajutați tinerii să dobândească o experiență de muncă
suficientă. Este important să desemnați lucrători mai
în vârstă care să acorde instruire la locul de muncă și
sprijin pentru tinerii lucrători înainte ca problemele să
devină prea grave.
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Figura 125a. Furnizaţi instruire în ceea ce priveşte
gestionarea riscurilor la locul de muncă pentru tinerii
lucrători, luând în considerare cunoştinţele de bază,
abilităţile şi aptitudinile fizice.

Figura 125b. Oferiţi oportunităţi pentru tinerii lucrători pentru a discuta despre
problemele de la locul de muncă şi pentru a propune îmbunătăţiri practice care să
reflecte nevoile acestora.
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4. Organizați o instruire adecvată cu privire la satisfacerea nevoilor lucrătorilor cu dizabilități, nu
numai pentru lucrătorii cu dizabilități, ci și pentru
toți managerii și lucrătorii.

Adaptați facilitățile și echipamentele lucrătorilor cu
dizabilități, astfel încât să își poată desfășura muncă
în condiții de siguranță și eficiență.

Mai multe sugestii

De ce?
Lucrătorii cu dizabilități pot lucra în condiții de
siguranță și eficiență dacă se oferă un sprijin adecvat pentru a răspunde nevoilor lor. Acestea includ
dizabilități precum ar fi dizabilități mentale, auditive,
vizuale și de mobilitate.
Nevoile lucrătorilor cu dizabilități sunt diferite.
Unele nevoi pot fi întâmpinate făcând echipamentul și
sarcinile mai ușor de utilizat, dar există și alte nevoi
individuale care pot fi abordate prin acordarea unei
atenții deosebite acestor nevoi.
Cea mai bună modalitate de a răspunde acestor
nevoi este de a organiza discuții de grup cu privire la
modul în care locul de muncă poate fi îmbunătățit și
care sunt prioritățile.

Intervievați atât lucrătorii cu dizabilități cât și
ceilalți lucrători cu privire la modul de satisfacere
a nevoilor lucrătorilor cu dizabilități. Rezultatele
pot fi utilizate pentru discuții în grup.

––

Organizarea flexibilă a muncii este deosebit de
necesară pentru lucrătorii cu dizabilități. Discutați
opțiunile posibile în cadrul întâlnirilor de grup
pentru a găsi o soluție practică.

––

Învățați din exemple bune în propriile și alte locuri de muncă. Discutați aceste exemple pentru a
afla dacă se pot aplica aranjamente similare.

Puncte de reţinut
Prin asigurarea unui sprijin adecvat, lucrătorii cu
dizabilități pot lucra în siguranță și eficient. Organizați
discuții de grup care îi implică și pe ceilalți lucrători.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

––

acces redus la locul de muncă
dureri musculare
creșterea ratelor de vătămare
comunicare slabă
lipsa de acceptare

Cum?
1. Organizați discuții de grup despre cum să
satisfaceți nevoile speciale ale lucrătorilor cu
dizabilități. Rețineți că, în general, măsuri ușor de
utilizat pot ajuta, dar că trebuie, de asemenea, să
fie luate în considerare nevoile individuale.
2. Verificați diverse aspecte ale muncii, utilizând
acest manual, pentru a vedea ce îmbunătățiri la
locul de muncă pot rezolva problemele lucrătorilor cu dizabilități.
3. Luați în considerare nu numai accesul facil la
echipamentele de lucru și utilizarea acestora, ci și
accesul facil la echipamentele și facilitățile pentru
nevoile generale și zilnice ale lucrătorilor, cum ar
fi mișcarea persoanelor, instrucțiunile generale și
facilitățile sociale.
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Figura 126a. Luaţi în considerare accesul facil şi utilizarea echipamentelor şi a facilităţilor pentru lucrătorii cu dizabilităţi, ţinând
cont de nevoile lor specifice.

Figura 126b. Prin asigurarea unui sprijin adecvat, lucrătorii cu
dizabilităţi pot lucra în siguranţă şi eficient.
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adecvate la locul de muncă. Dacă este necesar,
asigurați rotația locurilor de muncă, astfel încât
femeile însărcinate să își poată auto-regla ritmul
de muncă.

Acordați atenția cuvenită siguranței și sănătății femeilor însărcinate și care alăptează.

Mai multe sugestii

De ce?
Condițiile de muncă nu ar trebui să pună în pericol femeia gravidă și copilul ei nenăscut. Deoarece femeile
participă activ la toate ocupațiile, este important să
se asigure că se acordă atenția cuvenită siguranței și
sănătății femeilor însărcinate.
Starea fizică a unei femei însărcinate în fazele
ulterioare ale sarcinii necesită o atenție deosebită. În
special, trebuie să fie evitate sarcini fizice și sarcini
grele, cum ar fi munca de noapte. Femeile prezintă
riscuri diferite în diferite stadii ale sarcinii (în special
în primul și ultimul trimestru). Trebuie luate măsuri
corespunzătoare.

Dacă este posibil, transferați gravidele la sarcini
sedentare care nu sunt exigente fizic. Este important ca femeile însărcinate să nu fie obligate să
păstreze aceeași poziție de lucru permanent.

––

Oferiți perioade de odihnă suficiente în timpul
zilei de lucru pentru femeile însărcinate.

––

Furnizați facilități sociale adecvate la locul de
muncă pe care femeile gravide le pot utiliza
confortabil.

Puncte de reţinut

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

––

Femeile însărcinate, în special în ultimele luni de
sarcină, au nevoi speciale care ar trebui luate în considerare pentru a asigura siguranța și sănătatea atât a
mamei cât și a copilului nenăscut.

oboseală excesivă
sănătate slabă a lucrătorilor
dureri musculare
efecte fizice agravate

Cum?
1. Nu atribuiți femeilor însărcinate, în special în ultimele luni de sarcină, sarcini de ridicare, transport
de mărfuri și alte sarcini manuale grele.
2. Nu atribuiți femeilor însărcinate activități de
noapte sau alte sarcini grele în ultimele luni de
sarcină.
3. Asigurați-vă că accesul și spațiul pentru deplasare în jurul utilajelor și echipamentelor și între
posturile de lucru sunt suficiente pentru a permite mișcarea ușoară și confortabilă a femeilor
însărcinate.
4. Asigurați facilități de ședere pentru femeile
însărcinate. Nu atribuiți femeilor însărcinate
sarcini care necesită stat în picioare sau șezut
îndelungat.
5. Faceți sarcinile atribuite femeilor însărcinate, în
special în ultimele luni de sarcină, suficient de
flexibile, astfel încât să poată lua pauze de odihnă
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Figura 127a. Faceţi sarcinile atribuite femeilor gravide confortabile şi reglabile individual.

Figura 127b. Nu atribuiţi femeilor însărcinate sarcini care necesită muncă
manuală grea sau îndelungată.
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5. Faceți ritmul de muncă variabil între lucrătorii
mai tineri și cei mai în vârstă, astfel încât lucrătorii mai în vârstă să poată face față cu mai multă
ușurință.

Luați măsuri astfel încât lucrătorii în vârstă să poată
efectua munca în condiții de siguranță și eficiență.

6. Atunci când introduceți noi tehnologii, consultați
lucrătorii pentru a vedea ce măsuri sunt necesare
pentru a le adapta atât lucrătorilor tineri, cât și
celor mai în vârstă. Instruirea ar trebui să reflecte
nevoile lucrătorilor în vârstă de a învăța în propriul ritm.

De ce?
Lucrătorii mai în vârstă au cunoștințe și experiență,
dar pot avea dificultăți în adaptarea la sarcini fizice
exigente sau la ritm prea rapid de lucru. Adaptarea
muncii pentru lucrătorii în vârstă poate îmbunătăți
siguranța și fluxul de muncă.
Lucrătorii mai în vârstă găsesc adesea că le este
dificil să citească instrucțiunile și semnele scrise cu
caractere mici sau prezentate sub lumină slabă. O
atenție deosebită trebuie acordată pentru a le face
mai ușor de văzut.
Noile tehnologii pot face locurile de muncă mai
ușoare pentru lucrătorii în vârstă, dar pot face dificilă
adaptarea la acestea. Deși lucrătorii în vârstă pot fi
foarte experimentați, au nevoie de formare în tehnologia nou introdusă, la fel ca lucrătorii mai tineri. Cu
toate acestea, le poate fi dificil să învețe în același
mod ca și lucrătorii tineri.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

răniri grave sau incidente
dureri musculare
sănătate slabă a lucrătorilor
lipsa de acceptare

––

Pe lângă mecanizare, există o varietate de măsuri
pentru a face sarcinile fizice mai ușoare. De exemplu, îmbunătățirea manipulării materialelor poate
ajuta foarte mult lucrătorii în vârstă.

––

Furnizați instruire pentru lucrătorii în vârstă cu
privire la noi sarcini într-un mod care este potrivit
acestora.

––

Lucrul de grup în care lucrătorii se pot ajuta
reciproc, în timp ce ritmul muncii poate varia
între indivizi este o soluție bună pentru a rezolva dificultățile pe care le pot avea lucrătorii în
vârstă.

Puncte de reţinut
Utilizați pe deplin cunoștințele și experiența lucrătorilor în vârstă prin adaptarea lucrului la aceștia. Locurile de muncă prietenoase lucrătorilor în vârstă sunt
locuri de muncă prietenoase tuturor.

Cum?
1. Verificați, împreună cu lucrătorii în cauză, dacă
anumite sarcini pot cauza dificultăți sau condiții
nesigure pentru lucrătorii în vârstă. Discutați despre modul în care aceste sarcini pot fi adaptate
lucrătorilor în vârstă.
2. Aplicați dispozitive mecanice pentru sarcini fizice
care implică lucrători mai în vârstă. Asigurați-vă
că sunt capabili să realizeze în siguranță sarcini
noi.
3. Faceți instrucțiunile, semnele și etichetele ușor de
citit pentru lucrătorii mai în vârstă.
4. Asigurați suficientă iluminare pentru lucrătorii
mai în vârstă. Instalați lumini locale, dacă este
necesar.
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Figura 128. Verificaţi, împreună cu lucrătorii în vârstă, dacă anumite sarcini
pot cauza dificultăţi sau condiţii nesigure pentru aceştia.
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•

Cum?
1. Evaluați acceptabilitatea organizării muncii pentru
lucrători înainte de a o pune în aplicare.

Ajustați locul de muncă la cultura și preferințele
conexe ale lucrătorilor, luând o abordare centrată pe
utilizator.

2. Atunci când introduceți o nouă tehnologie,
asigurați o pregătire adecvată și verificați
înțelegerea de către lucrători a noii tehnologii și a
posibilelor pericole.

De ce?
Lucrătorii din diferite culturi pot răspunde diferit
și pot avea preferințe diferite în ceea ce privește
condițiile de la locul de muncă. Țineți cont de obiceiurile sociale și culturale și preferințele conexe atunci
când organizați o muncă și proiectați locul de muncă
consultând lucrătorii cu privire la acceptabilitatea
condițiilor la locul de muncă.
Organizarea muncii poate intra în conflict cu obiceiurile culturale și sociale. De exemplu, programele
de lucru pot fi în contradicție cu practicile comunitare în funcție de cultură sau orice tehnologie poate
intra în conflict în mod similar cu utilizările predominante în rândul lucrătorilor. Poate fi mai dificil să se
adapteze la tehnologii necunoscute din cauza lipsei
experienței de fond în utilizarea tehnologiilor similare.
Este important să implicați utilizatorii în adaptarea la
tehnologie și modul în care este utilizată.
Stereotipurile culturale sau sociale pot afecta
inteligibilitatea sau capacitatea lucrătorilor de a
înțelege în mod corespunzător afișajele și semnele. Afișajele și semnele elaborate pentru o anumită
cultură pot fi inadecvate pentru lucrătorii din diferite
culturi. Este necesar să se organizeze cursuri de formare pentru ca etichetele, instrucțiunile de operare,
semnele și, în general, toate informațiile scrise să fie
înțelese corect de anumite grupuri de lucrători.
Condițiile de viață în afara muncii ar trebui luate
în considerare în îmbunătățirea vieții profesionale.
Organizarea muncii ar trebui evaluată în funcție de
aceste condiții (de exemplu, fiabilitatea facilităților de
transport).
Echipamentele nu ar trebui să contravină
sensibilităților culturale. Pot fi necesare facilități pentru rugăciune și ritualuri religioase.

3. Evaluați inteligibilitatea tuturor informațiilor scrise
apărute în mediul de lucru sau furnizate de dispozitivele tehnice. Informațiile ar trebui să utilizeze
limba lucrătorilor.
4. Încurajați participarea tuturor lucrătorilor la introducerea de noi echipamente sau metode pentru
a-și identifica nevoile, preferințele și așteptările.
Acest lucru se aplică și în cazul utilizării echipamentului individual de protecție.
5. Consultați lucrătorii cu privire la nevoile lor pentru facilități sociale, facilități pentru rugăciune și
ritualuri religioase, ținând cont de obiceiurile și
tradițiile culturale locale.

Mai multe sugestii
––

Asigurați-vă că nevoile lucrătorilor din culturi diferite sunt reflectate în echipamentul sau metodele
de lucru necesare.

––

Consultați lucrătorii cu privire la necesitățile de
echipamente individuale de protecție, ținând cont
de obiceiurile și tradițiile culturale locale.

––

Dacă este posibil, utilizați echipamente sau
metode care pot fi adaptate pentru a satisface
necesitățile fiecărui lucrător.

Puncte de reţinut
Poate exista un număr de grupuri culturale diferite
la locul de muncă. Asigurați-vă că toate necesitățile
culturale sunt luate în considerare în proiectarea locurilor de muncă și a metodelor de lucru.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

lipsa de acceptare

înțelegere slabă
comunicare slabă
răniri grave sau incidente
sănătate slabă a lucrătorilor
tulburare indusă de stres
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 Figura 129a. (i) şi (ii) Faceţi semnele şi
comutatoarele la locul de muncă uşor de
înţeles de către lucrătorii din diferite medii
culturale. Dacă este necesar, utilizaţi simboluri simplu de înţeles pentru toţi lucrătorii sau adăugaţi cuvinte simple înţelese
în mod obişnuit sau în limbile locale ale
lucrătorilor în cauză. Acest lucru se aplică
şi în cazul comenzilor uşilor sau al altor
instalaţii zilnice.

Figura 129b. Formulaţi sugestii într-un mod care să poată fi acceptat de lucrători din diferite medii culturale.
Urmăriţi cu atenţie punerea în aplicare a măsurilor propuse.
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4. Atunci când introduceți o nouă tehnologie,
asigurați instruirea corespunzătoare și asigurațivă că operatorii înțeleg eventualele potențiale
pericole.

Implicați atât managerii cât și lucrătorii în efectuarea
evaluării riscurilor legate de ergonomie ca parte a
sistemelor de management al securității și sănătății în
muncă.

5. Evaluarea riscurilor legate de ergonomie și
îmbunătățirile necesare pot fi asistate prin respectarea ciclului Planifică-Fă-Verifică-Acționează,
aplicat în general în sistemele de management al
securității și sănătății în muncă.

De ce?

6. Reflectați asupra opiniilor managerilor și lucrătorilor cu privire la riscurile existente în efectuarea
auditului performanței de reducere a riscurilor.

Implementarea sistemelor de management al
securității și sănătății în muncă necesită o evaluare
amănunțită a riscurilor existente la locul de muncă.
Această evaluare ar trebui să clarifice dacă riscurile
rămase sunt acceptabile sau necesită măsuri suplimentare de control.
Riscurile legate de ergonomie reprezintă o parte
importantă a acestor riscuri.
Riscurile legate de siguranță și sănătate sunt diferite. Acestea se referă la modul în care se lucrează în
condiții de rutină sau non-rutină. Managerii și lucrătorii sunt în cea mai bună poziție pentru a găsi și implementa măsuri de control pentru reducerea riscurilor.
O atenție continuă acordată riscurilor legate de
ergonomie, ca parte a sarcinilor de conducere, poate
contribui foarte mult la reducerea accidentelor și
bolilor profesionale.

7.

Mai multe sugestii

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•
•

În asigurarea unui proces continuu de reducere
a riscurilor la locul de muncă, asigurați instruirea managerilor și a lucrătorilor în evaluarea și
îmbunătățirea riscurilor legate de ergonomie ca o
parte esențială a rolului lor în sistemele de management al securității și sănătății în muncă.

––

Este recomandată utilizarea listelor de verificare a
acțiunilor care încorporează aspecte ergonomice,
în special pentru întreprinderile mici. Orientarea
în utilizarea lor ar trebui să fie furnizată managerilor și lucrătorilor.

––

După cum este subliniat în ghidurile sistemelor de
management al siguranței și sănătății în muncă,
incluzând ILO-OSH 2001, este important de a
asigura angajamentul conducerii și participarea muncitorii. Utilizarea listelor de verificare a
acțiunilor referitoare la riscurile legate de ergonomie este recomandată în instruirea sistemelor de
management.

––

Utilizați exemple concrete de bune practici în
abordarea riscurilor legate de ergonomie, pentru a facilita gestionarea riscurilor la locul de
muncă. Acestea ar trebui să includă exemple de
îmbunătățiri cu costuri reduse realizate în condiții
locale similare.

creșterea ratelor de vătămare
sănătate slabă a lucrătorilor
efecte fizice agravate
tulburare indusă de stres
comunicare slabă
lipsa de acceptare

Cum?
1. În evaluarea sistematică a riscurilor de siguranță
și sănătate în cadrul sistemelor de management al
securității și sănătății în muncă, acordați o atenție
deosebită unei game largi de riscuri legate de
ergonomie.

Puncte de reţinut

2. Încurajați managerii și lucrătorii să utilizeze o
listă de verificare a acțiunilor care include riscuri
relevante pentru ergonomia la locul de muncă.

În facilitarea evaluării riscurilor și a îmbunătățirilor
necesare, ca parte a sistemelor de siguranță și management al muncii, utilizați pe deplin o listă de verificare a acțiunilor care conține acțiuni practice pentru
a reduce riscurile legate de ergonomie.

3. Evaluați acceptabilitatea lucrătorilor nu numai
pentru mediul de lucru, ci și pentru organizarea
muncii și pentru a le asculta opiniile cu privire la
modul de îmbunătățire a condițiilor existente.
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Figura 130a. Formaţi un grup de lucru pentru a verifica şi a discuta problemele ergonomice din întreprinderea
dvs. Grupul poate învăţa din îmbunătăţirile realizate la nivel local şi poate propune îmbunătăţiri practice.

Figura 130b. Întotdeauna includeţi riscurile legate de ergonomie în discutarea evaluării şi controlului riscurilor ca o problemă importantă în implementarea sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.
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Punctul de
verificare 131

Instruiți în mod repetat pe cei care se pot angaja
în operațiuni de urgență și prim ajutor. Efectuați
exerciții de evacuare.
4. Asigurați-vă că o listă cu de numere de telefon
necesare acțiunilor de urgență este afișată în
mod clar și actualizată. Confirmați cu toți lucrătorii că știu unde este localizată această listă.
De asemenea, asigurați-vă că toate facilitățile de
prim ajutor la fața locului (de exemplu, echipamentele de tratare a urgențelor, trusele de prim
ajutor, mijloacele de transport, echipamentul de
protecție etc.) și stingătoarele de incendiu sunt
clar marcate și ușor accesibile.

Stabiliți planuri de urgență pentru a asigura
funcționarea corectă în situațiile de urgență, accesul
facil la facilități și evacuarea rapidă.

De ce?
O urgență se poate întâmpla în orice moment. Pentru a fi pregătiți, toți cei implicați ar trebui să știe
în avans ce să facă în caz de urgență. Planurile de
urgență sunt esențiale în orice întreprindere.
Planurile de urgență bune pot reduce la minimum
consecințele unei posibile situații de urgență. Ele pot
chiar preveni apariția unui accident grav.
Există priorități de acțiune în orice situație de
urgență. Nu este ușor să vă amintiți aceste priorități
când vă confruntați brusc cu o urgență. Oamenii
trebuie instruiți în prealabil și instruiți în mod repetat
pentru a respecta aceste priorități pentru acțiunile de
urgență.

Mai multe sugestii
––

Este important să planificați în avans și să vă
asigurați că toată lumea știe cine va fi responsabil
de activitățile de urgență.

––

Atunci când există schimbări majore în producere,
utilaje și substanțe chimice periculoase folosite,
asigurați-vă că aceste modificări se reflectă în
planurile de urgență.

––

O evaluare a riscurilor care ar putea afecta împrejurimile întreprinderii ar trebui inclusă în planurile de urgență.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•

urgență necontrolată
funcționarea greșită
comunicare slabă
evacuarea întârziată

Cum?

Puncte de reţinut

1. Faceți o estimare rezonabilă cu privire la natura
potențialelor accidente și identificați, prin discuții
de grup, tipurile de acțiuni care ar trebui luate în
fiecare tip de urgență. Este deosebit de important să se cunoască probabilitatea și consecințele
prevăzute de incendii, explozii, emisii grave de
substanțe periculoase, răniri cauzate de utilaje
și vehicule și alte posibile cauze ale vătămărilor
grave cum ar fi căderile sau lovirea de obiecte.

Toți cei de la locul de muncă ar trebui să știe exact ce
să facă într-o situație de urgență. Planurile de urgență
bune pot preveni accidentele grave.

2. De asemenea, prin discuții de grup, stabiliți ce
acțiuni prioritare ar trebui să fie luate în fiecare
tip de urgență. Acestea pot include operațiuni de
urgență, proceduri de oprire, apeluri de asistență
externă, prim ajutor și metode de evacuare.
Această discuție trebuie să implice supraveghetorii, lucrătorii, personalul de securitate și sănătate.
3. Aduceți la cunoștința tuturor persoanelor implicate acțiunile de urgență și proceduri de evacuare.
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Figura 131. Faceţi planurile de acţiune de urgenţă cu participarea lucrătorilor.
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Punctul de
verificare 132

5. Învățând din exemple bune, încercați să
identificați soluții fezabile. În discuții, concentrațivă asupra soluțiilor care pot fi realizate imediat și
care nu sunt prea idealiste.

Învățați și împărtășiți modalități de îmbunătățire a
locului de muncă din exemple bune în propria întreprindere sau în alte întreprinderi.

Mai multe sugestii

De ce?
Există multe exemple bune de îmbunătățiri în propria
dvs. întreprindere sau în alte întreprinderi. Acestea
reprezintă tipurile de îmbunătățiri care au fost posibile în condiții locale similare.
Multe probleme diferite la locul de muncă nu pot
fi soluționate simultan. Sunt necesare îmbunătățiri
progresive. Aici exemplele locale sunt un bun ghid,
deoarece beneficiile îmbunătățirilor sunt de asemenea
vizibile.
Privind exemplele bune dobândite pe plan local,
putem afla și împărtăși modalități de îmbunătățire a
utilizării materialelor locale și a calificărilor.

Riscuri / Simptome
•
•
•
•
•

comunicare slabă
înțelegere precară
lipsa de acceptare
creșterea ratei de vătămare sau a bolii
lipsa îmbunătățirii locului de muncă

––

Manualele de instruire practică, concepute pentru cursuri moderne de instruiri orientate spre
acțiune, pot arăta, de asemenea, multe exemple bune de îmbunătățiri care pot fi aplicabile
situației dvs. locale.

––

Folosiți pe deplin discuțiile în grupuri mici, care
implică doar câțiva oameni în găsirea de soluții
fezabile similare cu exemplele bune pe care
le-ați văzut. Privind prezentări sau înregistrări
video ale acestor exemple bune vă ajuta foarte
mult. Implicați lucrătorii de la locul de muncă în
discuție.

––

Începerea cu soluții simple, ieftine, este întotdeauna o politică bună. După cum oamenii înțeleg
că aceste soluții cu costuri reduse sunt relativ
ușor de implementat, sunt încurajați să inițieze
acțiuni comune. Rețineți că majoritatea soluțiilor
ergonomice sunt simple și nu scumpe.

Puncte de reţinut

Cum?

Exemplele locale bune au o putere extraordinară de
a ne stimula gândirea. Ele arată ceea ce este posibil
în condițiile locale. Aceste exemple bune se găsesc în
locurile de muncă dvs. și ale vecinilor dvs.

1. Verificați locurile de muncă din propria dvs.
întreprindere și listați exemplele bune care arată
metode îmbunătățite de lucru sau condiții sigure
și sănătoase. Soluțiile simple, ieftine, sunt deosebit de importante. Examinați cum au fost realizate
aceste îmbunătățiri.
2. Vizitați alte întreprinderi din regiunea dvs. sau
consultați manualele de îmbunătățire și învățați
din exemple bune.
3. Discutați despre posibile îmbunătățiri cu un grup
de persoane. O modalitate practică de a face
acest lucru este printr-o sesiune de brainstorming.
4. Notați, în stil telegrafic, tipuri de posibile
îmbunătățiri care sunt similare cu aceste exemple
bune și care sunt relativ ieftine.
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Figura 132. (i) şi (ii) Organizaţi un grup (sau grupuri) pentru a verifica
locurile de muncă din întreprindere, pentru a învăţa din exemple bune şi
pentru a face planuri comune pentru îmbunătăţiri ergonomice.
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Anexa 1: Utilizarea Listei de verificare ergonomice în instruirile

participative

Experiențele privind utilizarea Listei de verificare
ergonomice în instruirea profesională orientată spre
acțiune în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței și
a sănătății la locul de muncă se acumulează în diferite
țări și sectoare industriale. Acest lucru este susținut
de conștientizarea faptului că securitatea și sănătatea
la locul de muncă reprezintă drepturi fundamentale
ale omului și că lucrătorii ar trebui să beneficieze
de condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase.
Experiențele raportate din activitățile de instruire
demonstrează în mod clar utilitatea instrumentelor de
instruire care utilizează pe deplin caracterul practic
al Listei de verificare ergonomice elaborate în acest
manual.
Multe programe de instruire pentru îmbunătățirea
condițiilor de muncă, cu sprijinul Listei de verificare
ergonomice și a instrumentelor de instruire aferente,
au demonstrat eficacitatea etapelor participative care
implică managerii și lucrătorii. În special, programele
de instruire aplicând metodologia WISE (Îmbunătățirea
Muncii în Întreprinderile Mici) elaborate de OIM și
metode participative similare au dus la numeroase
îmbunătățiri la locul de muncă, așa cum au sugerat
Punctele de verificare ale ergonomiei.
În colaborare cu Organizația Internațională al
Muncii, au fost organizate programe de instruire participativă pentru diferite grupuri țintă. În mod obișnuit,
cursurile utilizează un set de instrumente de instruire participativă care cuprind liste de verificare a
acțiunilor, exemple locale de bune practici și manuale
de îmbunătățiri referitoare la opțiunile disponibile.
Listele de verificare și manualele reflectă îmbunătățiri
simple, cu costuri reduse sugerate de Lista de verificare ergonomică. Aceste programe includ următoarele:
–– cursuri de instruire pentru întreprinderile mici
care aplică metodologia WISE în mai multe țări din
Asia, America Latină și Africa;
–– activități de instruire care utilizează metode participative similare cu cele ale metodologiei WISE
în locurile de muncă la scară mica, precum cele
industriale, șantiere de construcții și locurile de
muncă la domiciliu din țările asiatice;
–– ateliere de instruire pentru agricultori care aplică
metode de Îmbunătățire a Muncii în Dezvoltarea
Vecinătății (WIND – Work Improvement in Neighbourhood Development) inițial elaborate în

Vietnam și puse în aplicare în alte țări, inclusiv în
Kîrgîzstan, Filipine, Senegal și Thailanda;
–– cursuri de instruire pentru instruirea membrilor
sindicatelor în domeniul securității și sănătății
în muncă aplicând metodologia Îmbunătățirea
Siguranței Orientate spre Participare prin Inițiativa
Sindicală (POSITIVE – Participation-oriented Safety
Improvement by Trade Union Initiative) elaborată de către Fundația Internațională a Muncii din
Japonia (JILAF) în Bangladesh, China, Indonezia,
Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipine, Thailanda și
Vietnam.
Aceste programe se bazează, în general, pe practicile locale la locul de muncă. De obicei, programele
de instruire de la una la patru zile sunt organizate de
formatori instruiți. Instrumentele de instruire utilizate, inclusiv listele de verificare a acțiunilor și manualele, se bazează pe exemple locale bune și pe opțiuni
practice de îmbunătățire în conformitate cu aceste
exemple. Programele includ munca de grup în serie de
către oamenii locali. Sarcinile muncii în grup sunt de
a învăța din exemplele locale bune și să planifice și să
pună în aplicare schimbări practicabile în mod similar la locul de muncă. Pașii participativi tipici includ
exercițiul listei de verificare, discuții în grup despre
exemple locale bune și principii ergonomice de bază.
Pașii participativi sunt practici și orientați spre
acțiune. În exercițiul inițial al listei de verificări,
participanții învață cum să folosească o listă de
verificare a acțiunilor, adaptată la situația locală.
Participanților li se recomandă să examineze punctele bune existente la locurile de muncă, în loc să
vorbească numai despre probleme și să sublinieze
opțiuni de îmbunătățire practică. În sesiunile tehnice
ulterioare, formatorii prezintă principiile de bază de
îmbunătățire într-un mod practic. Deoarece elementele de control din lista de verificare și principiile
de bază care stau la baza exemplelor locale bune
sunt cele extrase din Lista de verificare ergonomică,
participanții sunt relativ ușor îndrumați să înțeleagă
căile de îmbunătățire a condițiilor existente și propunerea unor opțiuni practice. Înțelegerea de către
participanți a principiilor în diferite domenii tematice este întărită de o descriere corespunzătoare
a ilustrațiilor. Discuțiile în grupuri mici îi ajută pe
participanți să identifice riscurile privind siguranța
și sănătatea și să găsească soluții. Multe manuale

285

Listă de verificare ergonomică

elaborate de formatori ai acestor programe utilizează în diferite moduri opțiunile de îmbunătățire și
ilustrațiile din Lista de verificare ergonomică.
Domeniile tehnice acoperite de aceste programe
sunt similare cu cele cuprinse în acest manual. De
obicei, acestea includ: (1) depozitarea și manipularea
materialelor, (2) siguranța mașinilor, (3) proiectarea
stațiilor de lucru, (4) mediul fizic, (5) facilitățile sociale și (6) organizarea muncii. În mod obișnuit, utilizarea
listelor de verificare de acțiune care menționează
acțiunile de îmbunătățire practicabile la nivel local
și modalitățile de implementare a îmbunătățirilor
practice sunt învățate prin discuții de grup privind
bunele practici dobândite pe plan local și schimbările
necesare. Prezentarea regulilor de îmbunătățire și a
exemplelor locale bune, sub formă de ilustrații și fotografii, pot facilita procesul de învățare. Îmbunătățirile
propuse și implementate de participanți reflectă frecvent opțiunile de îmbunătățire descrise pe baza Listei
de verificare ergonomice.
În acest fel, abordarea participativă sugerată
în Lista de verificare ergonomică ajută formatorii și
participanții să lucreze constructiv în planificarea și
implementarea schimbărilor necesare. Un accent deosebit al instruirii este pus pe cooperarea activă între
manageri și muncitori. Metodele de lucru ale grupului
utilizate în aceste programe de instruire ajută foarte
mult participanții să înțeleagă și să aplice tehnici de
consolidare a consensului prin discuții în grup.
Listele de verificare a acțiunilor utilizate în
aceste programe se bazează pe formularul de acțiune
descris în acest manual. Lista de verificare tipică
pe scară largă a cursurilor după metodologia WISE
constă în 45 de puncte de verificare (8 puncte privind
depozitarea și manipularea materialelor, 6 puncte
privind siguranța utilajelor, 8 puncte privind stațiile
de lucru, 5 puncte despre iluminat, 11 puncte despre controlul substanțelor și agenților periculoși, 4
puncte privind facilitățile sociale și 3 puncte privind
organizarea muncii). Lista de verificare utilizată acum
pe șantierele mici pentru programele participative
constă în 45 de puncte (7 puncte privind depozitarea
și manipularea materialelor, 7 puncte privind lucrul la
înălțime, 5 puncte privind postura de lucru, 5 puncte
privind siguranța utilajelor, 7 puncte privind mediul
fizic, 5 puncte privind facilitățile sociale, 3 puncte
privind pregătirea pentru situații de urgență, 3 puncte
privind organizarea muncii și 3 puncte privind organizarea securității și sănătății). Lista de verificare
WIND folosită în mod obișnuit cuprinde 42 de puncte
(8 puncte privind depozitarea și manipularea materialelor, 7 puncte privind elementele de proiectare

a stațiilor de lucru și a uneltelor de lucru, 5 puncte
privind siguranța utilajelor, 9 puncte privind mediul
de lucru și controlul agenților periculoși, 8 puncte
privind facilitățile sociale și 5 puncte privind organizarea muncii). Lista de verificare a acțiunilor POZITIVE
cuprinde 54 de puncte (8 puncte privind manipularea
materialelor, 6 puncte privind siguranța utilajelor, 8
puncte privind modificările stațiilor de lucru, 16 puncte despre mediul fizic, 8 puncte despre facilitățile sociale, 4 puncte privind protecția mediului și 4 puncte
despre implementarea îmbunătățirilor). În general,
materialele de instruire bazate pe aceste liste de verificare acoperă astfel toate domeniile principale ale
Punctelor de verificare ale ergonomiei.
Accentul pus pe principiile ergonomice de bază
în toate aceste domenii tematice este important
în facilitarea planificării și punerii în aplicare a
îmbunătățirilor imediate. Printre altele, există câteva principii de bază utile în acest scop. Exemplele
acestor principii ergonomice de bază includ: echipamente de stocare organizate și mobile, munca de
accesat la nivelul cotului, utilizarea dispozitivelor de
fixare, afișaje și comutatoare ușor de distins, protecția
utilajelor, utilizarea mixtă a luminii de zi și a lămpilor, izolarea surselor de pericol, utilizarea adecvată
a echipamentului individual de protecție, facilități
sociale esențiale și organizarea muncii în echipă.
Numeroase îmbunătățiri raportate din programele
de formare sunt cele cu costuri reduse și utile pentru
utilizarea lor în promovarea activităților de instruire.
Este important ca îmbunătățirile cu costuri reduse să
se găsească în fiecare dintre domeniile tehnice acoperite de programe. Caracterul practic, orientat spre
acțiune al acestor îmbunătățiri cu costuri reduse este
evident din opțiunile prezentate în acest manual și
acest lucru se reflectă în dezvoltarea instrumentelor
de formare.
În toate aceste programe de formare, o atenție
deosebită este acordată activităților ulterioare.
Aceste activități ulterioare sunt în mare parte întreprinse de formatorii fiecărui program. Aceștia
desfășoară vizite ulterioare pentru a colecta exemple
de îmbunătățire și pentru a încuraja oamenii de la
locul de muncă să continue acțiunile de îmbunătățire.
Întâlnirile de monitorizare ținute la intervale de timp
sunt, de asemenea, utile pentru încurajarea acțiunilor
durabile.
Schimbul de experiențe pozitive prin intermediul
aranjamentelor de rețele dobândește, de asemenea, importanță. În special, rețelele internaționale
joacă un rol vital în dezvoltarea bazelor de date de
îmbunătățire și stimulare a schimbului de instrumente
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și materiale de formare. Un exemplu tipic este
Rețeaua de îmbunătățire a muncii din Asia (http://
www.win-asia.org). OIM și AIE încurajează dezvoltarea
unor astfel de rețele pentru schimbul de programe și
instrumente de formare.
Aceste experiențe de instruire indică în mod clar
stilul practic și stilul de acțiune al Listei de verificare
ergonomice. Se speră că pregătirea orientată spre
acțiuni participative va ajuta un număr tot mai mare
de oameni din diferite țări să se bucure de o muncă
mai sigură, mai sănătoasă și mai productivă.
După cum este descris în secțiunea „Sugestii
pentru utilizarea manualului”, exemple de materiale
de instruire elaborate de unele programe participative

bazate pe acest manual sunt anexate. Acestea includ
următoarele:
–– Anexa 2: Listă de verificare la locul de muncă
(dezvoltat în Malaiezia pentru utilizarea în întreprinderi mici și mijlocii);
–– Anexa 3: Sugestii practice pentru lista de verificare la locul de muncă (Extrase dintr-un manual
care corespunde anexei 2);
–– Anexa 4: Programe model pentru un atelier de
instruire care utilizează Lista de verificare ergonomică; și
–– Anexa 5: Exemple de rezultate de lucru în grup
(de la Instruire participativă pentru membrii
sindicali).
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Anexa 2: Listă de verificare la locul de muncă

(din Sugestii practice pentru lista de verificare la locul de muncă, Institutul Național de
Siguranță și Sănătate în Muncă, Malaiezia, 2005)

Cum se utilizează lista de verificare
6. Definiți zona de lucru care trebuie verificată.
7. Petreceți câteva minute în jurul zonei de lucru.
8. Pentru fiecare acțiune, alegeți NU sau DA.
Dacă acțiunea a fost deja aplicată sau nu este necesară, alegeți NU;
Dacă propuneți acțiunea, alegeți DA.
9. Alegeți câteva acțiuni urgente și bifați PRIORITATEA pentru aceste acțiuni.
10. Puneți sugestiile sub REMARCI.

Manipularea materialelor
1. Căi de transport libere și marcate
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
2. Asigurați rafturi cu mai multe niveluri în apropierea zonei de lucru pentru materiale, unelte și produse.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
3. Utilizați cărucioare și alte dispozitive cu roți, sau role, atunci când transportați
materiale.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
4. În loc să transportați greutăți grele, împărțiți-le în pachete, recipiente sau tăvi
mai mici.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci
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5. Folosiți dispozitive de ridicare sau stivuitoare pentru ridicarea materialelor
grele.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
6. Asigurați mânere sau puncte de prindere pentru toate ambalajele și
recipientele.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

Stațiile de lucru
7.

Reglați înălțimea de lucru la nivelul cotului (dacă este necesar utilizați platforme pentru lucrătorii scunzi și suporturi pentru obiectele de lucru pentru
lucrătorii înalți).
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
8. Plasați materialele utilizate frecvent în recipiente mici la o distanță ușor accesibilă de la poziția normală de lucru.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
9. Utilizați dispozitivele de fixare și de prindere pentru a ține obiectele în timpul
lucrului.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
10. Utilizați unelte suspendate sau unelte fixate comod pentru operațiuni repetate
în același loc.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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11. Asigurați muncitorii în picioare cu scaune amplasate comod pentru șederi
ocazionale.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
12. Asigurați scaune de înălțime corectă (cu ambele picioare fixate pe podea) și cu
spătar bun.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
13. Atașați etichetele simplu formulate și utilizați culori pentru a evita greșelile.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
14. Introduceți un sistem de muncă prin rotație pentru a evita repetarea acelorași
tipuri de muncă.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

Mediu de lucru în echipă
15. Asigurați suficientă iluminare pentru lucrători prin repoziționarea luminilor sau
prin furnizarea de lămpi pentru lucrul de precizie.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
16. Atașați dispozitivele de protecție sau dispozitivele de interblocare pentru a
evita contactul cu părțile mobile ale mașinilor.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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17. Utilizați dispozitive de siguranță care împiedică operarea utilajelor în timp ce
mâinile lucrătorilor sunt în pericol.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
18. Etichetați recipientele cu substanțe chimice periculoase și depozitați-le în locurile potrivite.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
19. Asigurați conexiuni de cabluri sigure pentru furnizarea energiei electrice la
echipament.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
20. Desemnați și marcați în mod clar zonele care necesită utilizarea echipamentului
de protecție și asigurați-vă că toată lumea îl folosește.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
21. Oferiți colțuri de odihnă cu facilități confortabile și băuturi răcoritoare.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
22. Furnizați echipament de prim ajutor la locul de muncă și instruiți o persoană
calificat pentru primul-ajutor.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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23. Oferiți ocazii pentru pauze scurte pentru munca repetitivă sau greoaie.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
24. Rearanjați amplasarea și ordinea operațiunilor pentru a îmbunătăți fluxul de
producție.
Vă propuneți o acțiune?
 NU

 DA

 PRIORITATE

Remarci���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Data:

/

/

Notițe:

Locul de muncă:
A verificat:
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Anexa 3: Sugestii practice pentru lista de verificare la locul de muncă
(Extrase din Sugestii practice pentru lista de verificare la locul de muncă, Institutul

Național de Siguranță și Sănătate în Muncă, Malaiezia, 2005);

Punctul de verificare 1
Căi de transport libere şi marcate
–– Definiți căile de transport ca fiind distincte de zonele de lucru, îndepărtați obstacolele și instalați marcaje
de podea folosind vopsea pe ambele margini ale fiecărui traseu de transport.
–– Asigurați garduri acolo unde este necesar.
–– Asigurați-vă că există locuri adecvate pentru depozitarea și eliminarea deșeurilor.

Păstraţi rîndurile şi coridoarele suficient de
largi pentru a permite transportul în două
direcţii.

Desenaţi linii pentru a separa zonele de
transport de zonele de lucru şi păstraţi zonele
libere.

Linii trase pentru a separa căile de transport şi spaţiile de depozitare de zonele de lucru.
Punct de reţinut
Marcarea traseelor de transport reprezintă punctul de plecare pentru a-l elibera de obstacole.
Căile de transport libere sunt menţinute mai bine atunci când sunt combinate cu locuri de
depozitare bune.
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Punctul de verificare 2
Asiguraţi rafturi cu mai multe niveluri în apropierea zonei de lucru pentru materiale, unelte şi
produse.
–– Oferiți polițe sau rafturi cu mai multe niveluri și deschidere frontală pentru diverse elemente specifice;
–– Utilizați complet spațiul de perete prin montarea unor astfel de rafturi.
–– Se recomandă să se ofere un loc special amenajat pentru fiecare tip de material sau piese, astfel încât accesul la acesta să fie ușor.
–– Utilizați etichete pentru a indica fiecare loc specific. Evitați nivelurile prea mari sau prea mici.

Un raft vertical. Poliţele de tip tavă oferă spaţiu pentru piese mici.

Rafturi destinate pentru a utiliza complet
spaţiul de perete.

Poliţe şi rafturi pe mai multe niveluri amplasate în apropierea locului de muncă.
Punct de reţinut
Poliţele şi rafturile pe mai multe niveluri, în apropierea locului de muncă, economisesc mult
timp şi spaţiu. Acestea păstrează lucrurile ordonate. Acest lucru ajută la reducerea accidentelor şi deteriorarea materialelor.
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Punctul de verificare 8
Puneţi materialele utilizate frecvent în recipiente mici, amplasate la o distanţă uşor accesibilă
din poziţia normală de lucru.
–– Așezați sculele și comenzile utilizate frecvent în zona principală de mișcare a mâinii (în jur de 40 cm din
partea frontală și laterală a corpului la înălțimea cotului).
–– Plasați toate materialele utilizate frecvent (adesea în cutii, paleți sau rafturi) în zona principală de mișcare a
mâinii sau la marginea acestei zone.
–– Pentru stații de lucru similare, organizați plasarea instrumentelor, a comenzilor și a materialelor într-o
combinație bună între ele.
–– Uneltele sau materialele folosite ocazional pot fi plasate într-o locație îndepărtată.

Plasaţi materialele, instrumentele şi controalele
utilizate frecvent la o distanţă accesibilă.

Poliţe şi rafturi pe mai multe niveluri amplasate în apropierea locului de muncă.
Punct de reţinut
Materialele, instrumentele şi controalele folosite frecvent, uşor accesibile, pot economisi
mult timp şi energie. Această zonă uşor accesibilă este destul de îngustă şi trebuie încercată.
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Punctul de verificare 13
Ataşaţi etichete simplu formulate şi utilizaţi culori pentru a evita greşelile.
–– Atașați etichetele simplu formulate sau semnele pentru afișarea comenzilor pentru a evita funcționarea
greșită. Etichetele și semnele trebuie să fie suficient de mari și clare pentru a fi ușor de citit.
–– Puneți etichete sau semne pentru afișaje și comenzi direct deasupra, sub sau în lateral, astfel încât să fie
clar ce etichetă sau semn corespunde afișării sau controlului.
–– Dacă este cazul, utilizați diferite culori pentru diferite etichete, semne sau comenzi.
–– Faceți mesajul scurt și clar. Textul confuz și lung trebuie evitat.
–– Asigurați-vă că etichetele și semnele folosesc limba înțeleasă de lucrători. Când există mai multe grupuri de
limbi, utilizați diferite limbi în etichete și semne.

Etichetele şi semnele trebuie să fie uşor de
văzut şi uşor de citit.

Semnele de avertizare ar trebui să utilizeze
mesaje scurte care să indice natura şi gravitatea pericolelor.

Etichete simple formulate şi culori pentru a distinge diferite controale unele de altele.
Punct de reţinut
Etichetele şi semnele amplasate corespunzător pot reduce erorile şi pot economisi timp. Faceţi-le suficient de mari şi faceţi mesajul scurt şi uşor de înţeles.
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Punctul de verificare 19
Asiguraţi conexiuni de cabluri sigure pentru furnizarea energiei electrice la echipament.
–– Izolați sau păstrați conexiunile electrice. Asigurați-vă că toate cablurile sunt adecvate.
–– Asigurați-un număr suficient de priză, pentru a minimiza contactul lucrătorilor cu cablurile. Dacă este necesar, utilizați prize multiple sau prize deasupra capului.
–– Protejați cablurile împotriva umidității.
–– Faceți o regulă de înlocuire rapidă a cablurilor deteriorate.
–– Asigurați împământarea corespunzătoare a echipamentului.
–– Instruiți toți lucrătorii despre cum să lucreze în siguranță cu circuitele și conexiunile electrice.

Întreţinerea bună a cablurilor şi a conexiunilor electrice poate reduce la minimum timpul de lucru pierdut din cauza defecţiunilor
echipamentului.

Cablajul sigur şi conexiunile electrice împiedică accidentele şi incendiile.

Conexiuni pentru alimentarea cu energie a echipamentelor.
Punct de reţinut
Cablajul sigur şi conexiunile electrice duc la scăderea riscului de incendiu şi a timpului pierdut datorită defecţiunilor utilajelor şi a vătămării lucrătorilor.
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Punct de verificare 21
Oferiţi colţuri de odihnă cu facilităţi confortabile şi băuturi răcoritoare.
–– Oferiți colțuri sau încăperi de odihnă separate de zonele de lucru și fără deranjări cum ar fi zgomotul, praful
și substanțele chimice.
–– Oferiți facilități confortabile pentru relaxare în timpul odihnei. Ca minimum, sunt necesare o masă și scaune
sau canapele. Mențineți condițiile de igienă a tuturor acestor facilități.
–– Oferiți un acces facil la apă curată pentru spălat și băut sau la alte băuturi răcoritoare.
–– Păstrați o atmosferă relaxantă printr-o locație bună, o ventilație adecvată sau plante verzi.

Modalităţi de furnizare a apei răcoroase şi curate.

Colţuri de odihnă în apropierea zonei de lucru.
Punct de reţinut
Alegeţi tipuri relaxante de colţuri de odihnă potrivite pentru locul de muncă şi păstraţi condiţiile curate şi igienice cu facilităţi confortabile şi băuturi răcoritoare.
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Anexa 4: Programe model pentru un atelier de instruire care
utilizează Lista de verificare ergonomică

A. Atelier de două zile
Ziua 1
08.00–08.30

Înregistrarea

08.30–08.50

Sesiunea de deschidere

08.50–10.40

Sesiunea 1: Exercițiul listei de verificare (Introducere, vizita la o uzină, discuții de
grup și prezentare)

10.40–11.00

Pauza pentru ceai

11.00–12.00

Sesiunea 2: Depozitarea și manipularea materialelor (Prezentarea instructorului, discuții de
grup și prezentare)

12.00–13.30

Pauza pentru prânz

13.30–15.00

Sesiunea 3: Siguranța uneltelor și a utilajelor (Prezentarea instructorului, discuții de
grup și prezentare)

15.00–15.20

Pauză pentru ceai

15.20–16.50

Sesiunea 4: Proiectarea stațiilor de lucru (Prezentarea instructorului, discuții de
grup și prezentare)

16.50–17.00

Rezumatul zilei 1

Ziua 2
08.30–10.00

Sesiunea 5: Mediul fizic (Prezentarea instructorului, discuții de grup și prezentare)

10.00–10.20

Pauză pentru ceai

10.20–11.50

Sesiunea 6: Facilități sociale și organizarea muncii (Prezentarea instructorului,
discuții de grup și prezentare)

11.50–12.00

Concurs foto (votarea de către participanți)

12.00–13.30

Pauza pentru prânz

13.30–15.00

Sesiunea 7: Implementarea îmbunătățirilor (Prezentarea instructorului, discuții de
grup și prezentare)

15.00–15.20

Pauză pentru ceai

15.00–15.30

Sesiunea 8: Stabilirea planurilor de acțiuni individuale

15.30–16.00

Discuții generale

16.00–16.10

Rezumatul zilei 2

16.10–16.30

Evaluarea atelierului de instruire

16.30–17.00

Acordarea certificatelor către participanți
Impresii ale participanților
Încheiere
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B. Atelier de patru zile
Ziua 1
08:00–09:00

Înregistrarea

09:00–09:30

Sesiunea de deschidere

09:30–09:50

Prezentarea participanților

09:50–10:30

Prezentarea atelierului de instruire

10:30–10:50

Pauză pentru ceai

10:50–12:00

Tendințe în mediul ergonomic al locurilor de muncă

12:00–13:30

Pauză pentru prânz

13:30–15:30

Sesiunea 1: Vizita la fabrică cu exercițiul listei de verificare

13:30–14:00

Transportul spre fabrică

14:00–15:00

Exercițiul listei de verificare prin vizitare

15:00–15:30

Transportul înapoi spre locul de desfășurare a atelierului

15:30–16:00

Pauza pentru ceai

16:00–17:00

Sesiunea 1 (continuare)

16:00–16:30

Discuții de grop privind rezultatele listei de verificare

16:30–17:00

Prezentarea de grup și discuții generale

Ziua 2
08:30–10:10

Sesiunea 2: Depozitarea și manipularea materialelor

08:30–09:00

Prezentarea instructorului

09:00–09:40

Discuții de grup

09:40–10:10

Prezentarea de grup

10:10–10:30

Pauză pentru ceai

10:30–12:00

Sesiunea 3: Siguranța utilajelor

10:30–11:00

Prezentarea instructorului

11:00–11:30

Discuții de grup

11:30–12:00

Prezentarea de grup și discuții generale

12:00–13:30

Pauza pentru prânz

13:30–15:00

Raportul participanților asupra experiențelor în siguranță și sănătate

15:00–15:20

Pauză pentru ceai

15:20–17:00

Sesiunea 4: Proiectarea stațiilor de lucru

15:20–15:50

Prezentarea instructorului

15:50–16:30

Discuții de grup

16:30–17:00

Prezentarea de grup și discuții generale
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Ziua 3
08:30–10:10

Sesiunea 5: Mediul fizic

08:30–09:00

Prezentarea instructorului

09:00–09:40

Discuții de grup

09:40–10:10

Prezentarea de grup

10:10–10:30

Pauză pentru ceai

10:30–12:00

Sesiunea 6: Facilitățile sociale

10:30–11:00

Prezentarea instructorului

11:00–11:30

Discuții de grup

11:30–12:00

Prezentarea de grup și discuții generale

12:00–13:30

Pauza pentru prânz

13:30–15:00

Aptitudini și metode de instruire

15:00–15:20

Pauză pentru ceai

15:20–17:00

Sesiunea 7: Organizarea muncii

15:20–15:50

Prezentarea instructorului

15:50–16:30

Discuții de grup

16:30–17:00

Prezentarea de grup și discuții generale

Ziua 4
08:30–10:10

Sesiunea 8: Implementarea îmbunătățirilor

08:30–09:00

Prezentarea instructorului

09:00–09:40

Discuții de grup

09:40–10:10

Prezentarea de grup

10:10–10:30

Pauză pentru ceai

10:30–12:00

Sesiunea 9: Elaborarea propunerilor finale

10:30–10:45

Prezentare privind propunerile finale

10:45–11:15

Discuții de grup

11:15–11:40

Prezentarea de grup

11:40–12:00

Feedback de la manageri și discuții generale

12:00–13:30

Pauză pentru prânz

13:30–15:30

Sesiunea 10: Planuri de lucru de viitor

13:30–13:50

Prezentarea sesiunii

13:50–14:30

Elaborarea planurilor de lucru individuale

14:30–15:30

Prezentarea planurilor de lucru individuale

15:30–15:50

Pauză pentru ceai

15:50–16:20

Discuții generale și feedback de la participanți

16:20–16:40

Evaluarea atelierului de instruire

16:40–17:00

Încheiere
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Anexa 5: Exemple de rezultate de lucru în grup

(Din programul POSITIVE: Manualul pentru instructori în siguranța și sănătatea în
muncă, Fundația Internațională a Muncii din Japonia, 2002)

Rezultatele grupului de lucru privind cele cinci domenii tehnice ale unei fabrici
Domeniile tehnice

Trei puncte bune

Trei puncte care trebuie îmbunătățite

Manipularea materialelor

1. Căi de acces libere
2. Cărucioare de mână
3. Sistem de depozitare organizat

1. Trebuie introduse cărucioare mobile de
depozitare
2. Mai multe mijloace mecanice pentru
încărcarea materialelor
3. Rafturi cu mai multe nivele pentru stocarea chimicalelor

Siguranța utilajelor

1. Protectori corespunzători pentru 1. Lanțurile și angrenajele trebuie acoperiutilaj
te în secțiunea de pliere
2. Instrucțiuni clare pentru opera2. Pe unele utilaje sunt necesare etichete
rea în siguranță a utilajului
și semne clare
3. Întrerupătoarele de oprire de
3. Ar trebui introduse mai multe sisteme
urgență sunt instalate
de alimentare

Proiectarea stațiilor de lucru 1. Lucrul la înălțimea cotului în
secțiunea de îmbrăcăminte
2. Instrumente și întrerupătoare amplasate la îndemâna
lucrătorilor
3. Recipiente pentru colectarea
deșeurilor

1. Aranjamentele de șezut pentru lucrătorii în picioare
2. Înălțimea de lucru în secțiunea de tăiere trebuie ajustată la înălțimea cotului
3. Folosirea mai multor corpuri de fixare
pentru a ține materialele

Mediul fizic

1. Utilizarea completă a ferestrelor de tavan și a iluminatului
artificial
2. Ventilație naturală și ventilatoare de evacuare
3. Depozitarea corectă a recipientelor chimice

1. Instalarea luminilor locale în secțiunea
de îmbrăcăminte
2. La toate cutiile și recipientele chimice
trebuie atașate capace adecvate
3. Ventilarea locului de depozitare a chimicalelor trebuie să fie mărită

Facilitățile sociale

1. Colțurile de odihnă din secțiunea 1. Cutii de prim ajutor în zonele de lucru
de îmbrăcăminte
2. Vestiare și dulapuri, în special pentru
2. Număr suficient de toalete
lucrătorii femei
3. Apă potabilă în zonele de lucru
3. Unele facilități de agrement

Organizarea muncii

1. Pauze scurte dimineața și după
1. Schemele de rotație pentru anumite
masă
posturi de muncă
2. Premii pentru siguranță
2. Instruirea managerilor și a lucrătorilor
3. Planurile de evacuare de urgență
migranți
afișate
3. Proiectarea îmbunătățită a stațiilor de
lucru ar trebui efectuată prin implicarea
lucrătorilor
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A doua ediție

Complet revizuită și extinsă, această nouă ediție a publicației de mare succes Listă de
verificare ergonomică are drept scop reducerea accidentelor și a îmbolnăvirilor legate de
muncă și îmbunătățirea siguranței, sănătății și condițiilor de muncă. Bazându-se pe
bogata experiență a practicienilor în aplicarea acestor puncte de verificare, cea de-a doua
ediție conține un text revizuit, puncte de verificare suplimentare și ilustrații noi.
Manualul prezintă 132 de soluții realiste și flexibile la problemele ergonomice dintr-o gamă
largă de locuri de muncă, printre care:
Depozitarea și manipularea materialelor
Unelte de mână
Siguranța utilajelor
Proiectarea stațiilor de lucru
Iluminatul
Încăperile
Substanțele și agenții periculoși
Facilități sociale
Organizarea muncii
Fiecare dintre punctele de verificare ilustrate indică o acțiune, de ce este necesară și cum
se realizează, și oferă alte sugestii și puncte de reținut. De asemenea, este inclusă o listă
tip de verificare , care poate fi adaptată locurilor de muncă individuale.
Manualul este destinat tuturor celor preocupați de crearea unui loc de muncă mai bun:
angajatori, supraveghetori, muncitori, inspectori, personal de securitate și sănătate,
formatori și educatori, lucrători de extensie, ingineri, ergonomiști și designeri.
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