RUMÄNSKA

Protecţia muncii în silvicultură – pe scurt
Măsuri sistematice pentru protecţia muncii

Echipament de protecţie personală

Obiectivul legii protecţiei muncii este de a preveni accidentele la locul de muncă. Angajatorul are obligaţia de a lua în
considerare toţi factorii care pot afecta sănătatea si siguranţa
angajaţilor. Angajatorul este responsabil de mediul de muncă
al tuturor celor care lucrează pentru el.

Operatorii drujbei vor utiliza următorul echipament de
protecţie:

Amendamente la operarea drujbei şi
motocoasei
Regulile privind utilizarea drujbei şi motocoasei sunt
prevăzute în noul regulament, AFS 2012:1, intrat în vigoare
pe 1 decembrie 2012. AFS 2000:2 - „Utilizarea drujbei şi a
motocoasei” - a fost abrogat.

Patru amendamente majore la regulamentul
AFS 2012:1
• Condiţia documentării cunoştinţelor prin examinare
practică si teoretică. Angajatul are la dispoziţie până pe 1
ianuarie 2015 pentru a îndeplini condiţia examinării.
• Încălcarea prevederilor privind documentarea cunoştinţelor până pe data de 1 ianuarie 2015 va fi penalizată
printr-o amendă de 10.000 SEK.
• Condiţia cu privire la hainele cu mare vizibilitate. Hainele
cu mare vizibilitate sunt haine de protecţie vizibile atât
la lumina zilei cât şi în întuneric. Angajatorul este obligat
să se asigure că hainele cu mare vizibilitate întrunesc prevederile în vigoare. Hainele cu mare vizibilitate fabricate
în conformitate cu standardele SS EN 471 îndeplinesc
prevederile în vigoare.
• Cizme de protecţie/bocanci pentru protecţie la acţiunea
drujbei.

cască de protecţie
protecţie auditivă
protecţie vizuală
trusă de prim ajutor

bluză de protecţie sau
vestă de protecţie în culori
cu mare vizibilitate
mănuşi de
protecţie
pantaloni de protecţie

bocanci de protecţie/cizme
pentru protecţie la acţiunea
drujbei

Riscul expunerii la substanţe chimice la plantare sau stropire cu insecticid

Este necesar să existe o pesoană competentă care poate acorda primul ajutor. De asemenea, se va dispune de echipament
de prim ajutor. Este necesar ca angajaţii să ştie cum să cheme
ambulanţa sau alte vehicule de intervenţie şi să descrie cu
precizie drumul către locul unde s-a produs accidentul, uneori cu ajutorul coordonatelor.

Atunci când intraţi în contact cu o substanţă chimică puteţi fi
afectat imediat sau vă puteţi îmbolnăvi mult mai târziu. Pentru
a preveni riscul îmbolnăvirii la locul de muncă, informaţi-vă
cu privire la substanţa respectivă şi folosiţi echipament de
protecţie conform instrucţiunilor producătorului. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi broşura Administraţiei protecţiei
muncii (Arbetsmiljöverket) - „Siguranţa muncii cu plante de
pădure tratate şi stropirea după plantare” („Säkert arbete med
behandlade skogsplantor och vid besprutning efter plantering”). A se observa că, conform AFS 2012:3, nu este permis
ca minorii să lucreze cu pesticide din clasele I şi II. Nu este
permis nici ca minorii să planteze plante tratate cu aceste
pesticide.

Munca izolată

Cui îi este permis să opereze drujba?

Atunci când angajatul lucrează singur în pădure se impune
condiţia deosebită ca acesta să comunice cu lumea înconjurătoare. Este necesar ca liderul de proiect sau un coleg să fie
la curent cu locaţia din pădure unde lucrează persoana în
cauză. În cazul muncii într-o pădure devastată de furtună,
este obligatoriu ca persoana în cauză să comunice în mod
direct cu un coleg sau cu altă persoană.

Se impune ca persoana în cauză să fi promovat o examinare
practică şi teoretică care indică faptul că deţine cunoştinţele
necesare îndeplinirii sarcinilor de muncă. Persoana în cauză
trebuie să deţină documente care confirmă îndeplinirea condiţiilor.

Pregătire în caz de urgenţe majore

Spaţiul de care dispun angajaţii
Spaţiul este necesar atât pentru confort, cât şi pentru preîntâmpinarea problemelor de sănătate. Angajaţii vor avea în
timpul zilei lucrătoare posibilitatea să meargă la toaletă, să
se spele pe mâini cu apă caldă, să încălzească şi să consume
alimente şi să se aşeze într-o încăpere încălzită. Va exista o
încăpere unde se pot schimba şi vor avea posibilitatea să îşi
usuce hainele. Ar trebui ca distanţa dintre spaţiile de care
dispun angajaţii să poată fi parcursă mergând.

ADI 674 există doar în format PDF şi poate fi descărcată la
adresa www.av.se

Cui îi este permis să opereze motocoasa?
Se impune ca persoana care operează motocoasa să aibă o
pregătire profesională pentru acest tip de muncă şi să deţină
cunoştinţele necesare.

Atenţie la arbori în cădere!
În fiecare an au loc numeroase accidente soldate cu moartea
în timp ce se retează arbori.

Pagina web a Administraţiei protecţiei muncii
(Arbetsmiljöverket)
Pe pagina noastră web se găseşte cea mai recentă versiune a
regulamentului în vigoare, broşuri informative şi cărţi care
oferă informaţii cu privire la asigurarea unui mediu al muncii
adecvat.

