
Campanie pentru prevenirea accidentelor de muncă datorate alunecării și 
împiedicării la același nivel 2014 !!!
Organizația Senior Labour Inspectors Committee (SLIC, Comitetul Inspectorilor Șefi de muncă) 
a decis efectuarea în 2012 a unei campanii cu privire la alunecarea și împiedicarea la același 
nivel. 
A fost format un grup de lucru pentru pregătirea și coordonarea campaniei, sub conducerea 
Estoniei cuprinzând reprezentanți din Irlanda, Polonia, Danemarca, Marea Britanie și membri ai 
Agenției Europene pentru siguranță și sănătate la locul de muncă (European Agency for Safety 
and Health at Work). 
Obiectivul Grupului de lucru este să pregătească atât o campanie de inspecție cât și una de 
informare, ce se vor concentra atât pe angajatori cât și pe angajați. 
În cadrul campaniei informative se va dezvolta un software educativ interactiv ce va prezenta 
situațiile în care sunt posibile alunecarea și împiedicarea precum și soluții pentru prevenirea 
acestora, elaborându-se, de asemenea, un calendar și un poster de campanie pentru 2015. 
Activitățile de informare sunt susținute și de materialul video Napo referitor la alunecare și 
împiedicare, elaborat în 2013 de către EU-OHSA. 
Obiectivul campaniei este prevenirea accidentelor și vătămărilor datorate alunecării și 
împiedicării. Campania este destinată următoarelor sectoare economice: 

• producția alimentară 
• prelucrarea metalelor 
• îngrijirea sănătății 
• HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) 
• vânzarea cu amănuntul și en-gros (depozitare). !

Natura alunecărilor și împiedicărilor !
Alunecarea și împiedicarea se pot întâmpla oricui și oriunde. Indiferent de vârstă, profesie și 
starea de sănătate. Nimeni nu poate fi sigur că nu i se poate întâmpla un astfel de accident. 
Din păcate, căderea unui coleg este adeseori privită drept o glumă, mai ales dacă nu produce 
vătămări grave. 
Alunecarea se produce atunci când aderența dintre pardoseală și persoană scade brusc, iar 
picioarele se deplasează mai repede decât se poate mișca trunchiul. Cele mai uzuale cauze ale 
alunecării sunt pardoseala umedă sau alunecoasă și gheața formată pe zona de acces. 
Împiedicarea are loc atunci când piciorul este blocat în timpul mișcării, în timp ce trunchiul 
continuă deplasarea înainte datorită inerției. Cauzele principale ale împiedicării sunt 
obstacolele sau instalațiile aflate pe zona de acces și întreținerea necorespunzătoare a locului 
de muncă. !
Fundamentarea statistică !
Alegerea subiectelor pentru campanie s-a bazat în primul rând pe statistici și analize a unor 
variate surse. 
Alunecarea, împiedicarea și căderea constituie cea mai numeroasă cauză de accidente în toate 
sectoarele economice, de la industria grea la munca de birou. Ponderea unor astfel de cazuri în 
totalul accidentelor de muncă este de 24%. !!
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Conform publicației „Causes and Circumstances of work accidents in the EU” (Cauze și 
împrejurări ale accidentelor de muncă în UE, publicată în 2008), căderile la același nivel 
constituie circa 14% din totalul accidentelor soldate cu o absență de la lucru peste 3 zile. 
Conform datelor preliminare, numărul respectiv a fost 15% în 2010. Așadar, majoritatea 
căderilor au loc la același nivel. Proporția accidentelor de muncă datorate căderilor față de 
totalul accidentelor de muncă din 2010 pe țări poate fi urmărită în diagrama de mai jos. 

!  !
Examinând domeniile de activitate putem afirma că importanța relativă a accidentelor de 
muncă datorate căderii la același nivel este cea mai mare în industria prelucrătoare – 24%, în 
transporturi și depozitare, 15% în construcții și 14% în comerț. 
Căderea la același nivel este cea mai frecventă cauză de accidente de muncă, în primul rând la 
persoanele în vârstă. Căderea la același nivel reprezintă 27% din totalul accidentelor de muncă 
pentru persoanele cu vârste cuprinse între 45 și 54 ani, 33% pentru persoanele de 55-64 ani, 
ajungând la 45% pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani. 
Alunecarea și împiedicarea pot avea consecințe grave, provocând vătămări grave precum 
fracturi ale oaselor sau comoții. Incapacitatea de muncă durează cel puțin o lună în 35% din 
cazuri. !
Fundamentare juridică !
Toate Statele Membre ale Uniunii Europene au implementat Directiva consiliului din 12 iunie 
1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și 
sănătății lucrătorilor la locul de muncă (89/391/CEE). Conform articolului 5, Angajatorul are 
obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor, sub toate aspectele referitoare la 
activitatea desfășurată. 
Directiva consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate la 
locul de muncă (prima directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE) (89/654/CEE) prevede cerințe specifice pentru locul de muncă. În sensul acestei 
directive, prin loc de muncă se înțelege locul destinat să adăpostească posturi de lucru în 
clădirea întreprinderii sau unității și orice alt loc din interiorul întreprinderii sau unității la care 
lucrătorul are acces în timpul executării sarcinilor sale de lucru. Astfel, pe lângă posturile de 
lucru staționare, siguranța trebuie asigurată pe toate căile de acces. 
Anexa 1 a Directivei privind locul de muncă cuprinde o serie de prevederi a căror respectare 
reduce riscul de alunecare și împiedicare. 
8.1. În măsura în care este posibil, locurile de muncă trebuie să dispună de iluminat natural 
suficient și să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial adecvat pentru 
protecția sănătății și securității lucrătorilor. 
9.1. Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminențe, de găuri sau de 
planuri înclinate periculoase și trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase. !!!!
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12.1. Căile de circulație, inclusiv scările, scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare trebuie 
să fie amplasate și dimensionate astfel încât să poată fi utilizate ușor, în condiții de siguranță și 
în conformitate cu destinația lor de către pietoni sau vehicule, astfel încât lucrătorii care își 
desfășoară activitatea în vecinătatea acestor căi de circulație să nu fie amenințați de nici un 
pericol. 
Aceste cerințe se aplică, de asemenea, căilor de transport intern principale aflate în perimetrul 
întreprinderii (căi de transport care conduc la posturi de lucru fixe), căilor de transport utilizate 
pentru întreținerea curentă și supravegherea instalațiilor întreprinderii și spațiilor de încărcare, 
precum și posturilor de lucru exterioare. 
21.1. Posturile de lucru, căile de circulație și alte zone sau instalații în aer liber, utilizate sau 
ocupate de lucrători în cursul activității lor, trebuie să fie organizate astfel încât pietonii sau 
vehiculele să circule în condiții de siguranță. 
21.2. Posturile de lucru în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător cu un sistem de 
iluminare artificială, dacă lumina naturală nu este adecvată. 
21.3(d). Când lucrătorii își desfășoară activitatea la posturi de lucru în aer liber, astfel de 
posturi de lucru trebuie să fie amenajate pe cât posibil astfel încât aceștia să nu poată aluneca 
sau cădea. !
Acțiuni de prevenire !
Pentru prevenirea alunecării și împiedicării este important să se țină seama de următoarele 
aspecte: 

• Suprafața căilor de acces (pardoseală, trepte, caracterul alunecos al zonelor 
exterioare) 

• Contaminarea și obstacolele (obstacole pe căile de acces, caracterul potențial alunecos 
legat de procesul de lucru, riscuri și pericole de alunecare și împiedicare care nu rezultă 
din procesul de lucru și din zăpadă, noroi sau umezeală aduse din exterior) 

• Persoanele (manevrarea manuală a încărcăturilor, respectarea regulilor) 
• Mediul ambiant (iluminare, semnele de siguranță) 
• Încălțămintea 
• Curățenia 

Toate aceste aspecte trebuie luate în considerare la gestionarea siguranței și sănătății și la 
evaluarea riscurilor mediului de lucru.
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