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Echipamentul, uneltele de lucru 
şi responsabilii cu curăţenia 

 
Responsabilii cu curăţenia lucrează în toate sectoarele industriale şi locurile 
de muncă, de la hoteluri la spitale şi de la fabrici la ferme.  Aceştia lucrează 
în interior şi în aer liber, inclusiv în locuri publice. Deseori, lucrează noaptea 
sau devreme dimineaţa, câteodată solitar. Responsabilii cu curăţenia se 
regăsesc în orice locaţie şi activitatea pe care o prestează este de importanţă 
esenţială1.  
 
Responsabilii cu curăţenia pot fi angajaţi în mod direct, lucrând la sediul 
angajatorului sau pot lucra la un amplasament condus de un terţ. Aceştia pot 
fi angajaţi în serviciile publice, în întreprinderi private sau pot fi angajaţi pe 
cont propriu. Responsabilii cu curăţenia pot de asemenea să fie angajaţi de 
un contractor, lucrând în mai multe locaţii pe parcursul săptămânii. Serviciile 
de curăţenie contractate prin contract sau serviciile de curăţenie industriale 
reprezintă o piaţă de milioane de euro, unde sunt angajaţi milioane de 
lucrători la nivelul Europei.  
 
Majoritatea responsabililor cu curăţenia sunt femei şi lucrează cu fracţiune de 
normă. Un procentaj semnificativ din numărul lucrătorilor provine din rândul 
minorităţilor etnice2. Rotaţia personalului este în general ridicată, 
determinată de nivelul crescut al ocupării personalului, prin contracte 
temporare şi pe durată determinată3. Deşi aceste modele de ocupare a forţei 
de muncă pot cauza dificultăţi, rănirea lucrătorilor din serviciile de curăţenie 
poate şi trebuie să fie prevenită.  

Despre acest E-Fact 
Responsabilii cu curăţenia sunt descrişi cel mai bine în funcţie de sarcinile pe 
care le îndeplinesc, decât ca un sector sau un grup. Sarcinile obişnuite includ 
curăţarea suprafeţelor – spălarea, ştergerea prafului, utilizarea aspiratorului, 
lustruirea podelelor şi a suprafeţelor de lucru – şi activităţile casnice de 
rutină. În timp ce activităţile de curăţenie pot include sarcini precum spălarea 
ferestrelor şi a străzilor, în cadrul acestui buletin informativ ne vom referi la 
prevenirea rănirii lucrătorilor salariaţi care efectuează sarcini de curăţenie 
generală.   
 
Acest buletin informativ vizează informarea angajatorilor, a responsabililor, 
lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora, mai ales a persoanelor implicate în 
cadrul activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), în legătură cu 
pericolele pe care le presupune activitatea de curăţenie şi de prevenire a 
rănirii responsabililor cu curăţenia. Ar trebui observat faptul că, deoarece 
responsabilii cu curăţenia lucrează în toate tipurile de locuri de muncă, nu 
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este posibilă acoperirea tuturor problemelor care apar. Cititorii ar trebui să 
verifice legislaţia relevantă din propriile lor state membre şi, în cazul în care 
au dubii, vor căuta asistenţă suplimentară din partea organismelor relevante.  
 
Cum şi de ce se rănesc lucrătorii din sectorul 
curăţeniei când utilizează echipamentele? 
Lucrătorii din sectorul curăţeniei utilizează o serie de echipamente, care 
cuprind mături, perii, găleţi, cârpe de şters praful, diverse cârpe, maşini 
rotative cu disc, aparate de curăţat cu vapori, scări, maşini de periat, 
uscătoare, aspiratoare şi dispozitive de aspirat în mediu umed şi uscat. În 
tabelul de mai jos vă sunt prezentate pe scurt pericolele asociate cu 
echipamentele de curăţenie utilizate cel mai frecvent. 
 
Echipament Pericole 
Pămătufuri şi perii Întinderile, lucrul în poziţii incomode, mişcările 

repetitive 
Alunecări şi împiedicări pe durata activităţilor de 
spălare cu pămătufuri umede  
Riscuri chimice produse de soluţiile de curăţare  
Inhalarea prafului de la măturat  

Găleţi  Alunecări şi împiedicări  
Manipularea manuală – ridicarea de greutăţi  

Scări  Întinderile  
Căderile de la înălţime  
Manipularea manuală  

Cârpe de şters praful şi 
alte cârpe  

Întinderile, lucrul în poziţii incomode, mişcările 
repetitive 
Riscuri chimice – expunerea la produsele de 
lustruit şi de curăţat  
Inhalarea prafului pe durata operaţiunilor de 
curăţare uscată a prafului  

Maşini rotative cu disc 
şi maşini de şlefuit  

Întinderile, mişcările repetitive, forţele puternice  
Vibraţiile 
Alunecările – în activităţile de spălare umedă  
Împiedicările  – cablurile nepozate  
Riscuri chimice reprezentate de soluţiile de 
curăţare  
Manipularea manuală – echipamentele pot fi 
grele şi dificil de transportat în jurul clădirii sau 
între diverse locaţii  
Şocurile electrice  

Aspiratoare Lucrul în poziţii incomode, mişcările de împingere 
şi de tragere, mişcările repetitive  
Împiedicările  – cablurile nepozate  
Zgomotul 
Inhalarea de praf pe durata golirii sacului cu praf  
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Şocurile electrice  
Aparate de curăţat cu 
vapori  

Lucrul în poziţii incomode, mişcările repetitive 
Împiedicările – cablurile nepozate  
Opăririle de la abur  
Şocurile electrice  

Afecţiunile musculo-scheletice – o problemă importantă  
Studiile au demonstrat că afecţiunile musculo-scheletice (AMS) reprezintă 
principala cauză de concediu medical în rândul lucrătorilor din sectorul 
curăţeniei4. Activitatea de curăţenie este o activitate solicitantă din punct de 
vedere fizic şi cu un volum mare de muncă. Aproximativ 80% din activitatea 
de curăţare se face manual, cu ajutorul unor echipamente neautomatizate; 
de exemplu, ştergerea prafului, măturarea şi spălarea cu pămătuful5. Multe 
dintre aceste sarcini necesită executarea unor mişcări de întindere, lucrul în 
poziţii incomode, forţe puternice şi creează solicitări mari asupra membrelor 
inferioare, toate contribuind la instalarea afecţiunilor musculo-scheletice. 
Chiar şi echipamentul simplu, precum pămătufurile, ar trebui evaluat din 
punctul de vedere al cerinţelor utilizatorului, şi anume din perspectiva 
persoanei responsabile cu curăţenia. Semnele importante ale afecţiunilor 
musculo-scheletice de la locul de muncă includ: 

• creşterea frecvenţei concediilor medicale  
• semnalarea de dureri şi stări de disconfort din partea lucrătorilor 

responsabili cu curăţenia  
• semnalarea de probleme din partea reprezentanţilor responsabili cu  

securitatea sau a reprezentanţilor sindicali  
• lucrătorii responsabili cu curăţenia îşi adaptează propriul echipament  
• ostilitate faţă de executarea anumitor sarcini. 

 
La apariţia problemelor, angajatorii trebuie să adopte măsurile de prevenire a 
rănirii ulterioare a lucrătorilor, dar este mult mai bine dacă angajatorul 
manifestă o atitudine pro activă, prin identificarea şi rezolvarea riscurilor  
înainte de rănirea unei persoane.  
 
Este posibil ca simptomele să apară brusc sau să existe o instalare 
progresivă a acestora. Simptomele iniţiale cuprind: 

• pişcături şi amorţeală 
• dureri  
• spasme musculare  
• umflături şi inflamare. 

 
Cazurile grave de afecţiuni musculo-scheletice pot avea drept urmare 
incapacitatea permanentă de lucru. Se recomandă raportarea din timp a 
simptomelor, pentru adoptarea unui tratament medical rapid şi pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de muncă, în vederea reluării lucrului cât de curând 
posibil, fără riscul reapariţiei problemei.  
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Legislaţia  
Legislaţia din toate statele membre are drept scop protecţia lucrătorilor. 
Multe dintre aceste legi se bazează pe directivele europene,i prin care se 
stabilesc standardele minime de protecţie. Prin intermediul acestei legislaţii, 
se stabilesc cerinţele de protecţie a lucrătorilor şi modalitatea de atingere a 
acestui nivel de protecţie. Directivele menţionate cuprind: 

• Directiva cadru (Directiva 89/391/CEE) privind punerea în 
aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă  

• Directiva locurilor de muncă (89/654/CEE) privind măsurile 
destinate îmbunătăţirii mediului de muncă pentru garantarea unui 
standard mai bun de protecţie a securităţii şi sănătăţii  

• Directiva echipamentului de lucru (89/655/CEE) privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a 
echipamentului de lucru la locul de muncă. 

 
Prevenirea rănirilor şi accidentelor  
Prima etapă a procesului de prevenire a rănirilor în cazul lucrătorilor din 
sectorul curăţeniei, inclusiv din cauza uneltelor de lucru, constă în 
identificarea pericolelor prin intermediul unei evaluări adecvate a riscurilor. 
Principiile directoare care ar trebui luate în considerare pe parcursul 
procesului de evaluare a riscurilor pot fi împărţite în mai multe etape.  
 
Etapa 1: identificarea pericolelor şi a persoanelor expuse 
Identificarea surselor posibile de vătămare la locul de muncă şi a lucrătorilor 
care pot fi expuşi.  
 
Echipamentul folosit de lucrătorii din sectorul curăţeniei este variat, de la o 
simplă găleată şi un pămătuf, până la maşini rotative de lustruit şi maşini de 
periat cu operator sau uscătoare. Lucrul poate fi solicitant şi cu utilizare 
intensivă a forţei de muncă şi poate avea drept rezultat expunerea la o serie 
de pericole şi de riscuri.  Acestea cuprind: 

• manipularea manuală – lucrătorii din sectorul curăţeniei sunt solicitaţi 
în mod frecvent,  în vederea deplasării unor obiecte grele dificile, 
precum mobila şi echipamentul de curăţare, ceea ce poate conduce la 
solicitarea muşchilor şi la dureri de spate; 

• lucrul în poziţii incomode, întinderea şi executarea de sarcini 
repetitive, pot reprezenta factori care cauzează afecţiuni musculo-
scheletice (AMS) – o serie de probleme care afectează muşchii, 
ligamentele şi nervii; 

• oboseala, disconfortul, umflarea şi durerile membrelor inferioare sunt 
rezultatul greutăţilor ridicate; 

                                       
i i Puteţi avea acces la întreaga legislaţie UE, inclusiv la directivele la care s-a făcut 
referire în acest document, în toate limbile oficiale, la adresa: http://eur-
lex.europa.eu 
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• alunecările şi împiedicările  – spălarea podelelor cu pămătuful umed şi 
cablurile nepozate; 

• expunerea mâinilor şi braţelor la vibraţiile produse de echipamente 
utilizate în mod obişnuit, precum maşinile rotative cu disc; 

• expunerea la zgomote – în funcţie de nivelul expunerii, zgomotul 
produs de anumite echipamente de curăţat, precum maşinile 
industriale de aspirat pentru uz industrial poate fi potenţial periculos; 

• expunerea la substanţe chimice  – unele dintre substanţele de curăţare 
folosite pot fi periculoase; 

• accidente provenite din contactul cu maşinile – şocuri electrice 
provenite de la aparate electrice defecte sau de la pericolele 
reprezentate de maşini; de exemplu, rănirea provocată de prinderea 
degetelor la maşină. 

 
Etapa 2: evaluarea riscurilor şi clasificarea acestora în ordine 
prioritară  
Evaluarea riscurilor existente – gravitatea sau probabilitatea acestora, de 
exemplu – şi clasificarea acestora în ordine prioritară. Este esenţial să se 
acorde prioritate activităţilor care vizează eliminarea sau prevenirea 
riscurilor. În momentul analizării riscurilor la care sunt supuşi lucrătorii, 
evaluaţi dacă anumiţi lucrători sunt mai expuşi riscurilor din cauza diversităţii 
forţei de muncă. De exemplu, sunt toţi lucrătorii capabili să înţeleagă 
instrucţiunile verbale şi/sau scrise? 
 
Etapa 3: deciderea acţiunilor preventive   
Identificarea măsurilor adecvate de eliminare sau de control al riscurilor, 
luând în considerare diversitatea forţei de muncă. De exemplu, se poate 
ajusta durata de lucru în vederea sprijinirii lucrătorilor pentru care este 
dificilă programarea schimburilor? 
 
Etapa 4: adoptarea de măsuri concrete   
Adoptarea măsurilor de prevenire şi de protecţie pe baza unui plan care 
stabileşte ordinea de prioritate (mai mult ca sigur, nu toate problemele pot fi 
rezolvate imediat), persoanele responsabile şi termenele de realizare, 
precum şi mijloacele alocate pentru punerea în aplicare a măsurilor.  
 
Activitatea de curăţenie este deseori prestată în afara programului normal de 
lucru, dimineaţa devreme sau seara târziu, iar lucrătorii deseori muncesc 
singuri. Măsurile de adoptat ar trebui să includă acţiuni de reducere a 
riscurilor în caz de accident sau de incident. Cum obţine un lucrător ajutor în 
caz de accident? 
 
Etapa 5: monitorizarea şi revizuirea   
Evaluarea trebuie revizuită la intervale regulate, pentru a se asigura o 
actualizare permanentă. Revizuirea trebuie realizată ori de câte ori se produc 
schimbări semnificative în cadrul organizaţiei sau ca urmare a concluziilor 
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investigării unui accident de muncă sau a unui „accident evitat în ultima 
clipă”. 
 
În cazurile în care este posibil, trebuie eliminate riscurile pentru lucrători; de 
exemplu, prin înlocuirea substanţelor periculoase cu unele care prezintă un 
grad mai ridicat de securitate la utilizare. Multe dintre riscurile menţionate 
anterior, asociate cu pericolele reprezentate de echipamente, pot fi  reduse 
prin controlul riscurilor identificate, pe durata procesului de evaluare a 
riscurilor. Acest control poate include selectarea echipamentului adecvat 
pentru sarcina de curăţare.  
 
Două studii de caz de prevenire a riscurilor  

Studiu de caz – punerea la dispoziţie de echipament pentru toţi 
lucrătorii  
 
Sarcina 
Lucrătorii responsabili cu curăţenia dintr-o organizaţie au spălat cu pămătuful 
într-o zi timp de aproximativ două ore, în locaţii diferite; de exemplu, 
coridoare, bucătării, duşuri şi băi.  
 
Problema 
Lucrătorii mai înalţi care se ocupau de curăţenie au semnalat în mod frecvent 
reprezentantului pe probleme de securitate şi sănătate în muncă dureri la 
nivelul umărului şi dureri de spate. S-a crezut că acest fapt se datora 
mişcărilor de aplecare implicate de activitatea de spălare cu pămătuful, de 
curăţare sub mese şi scaune. 
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Figura 1: Reprezentarea derulării unei activităţi de curăţare cu pămătuful 
umed  
 
Evaluarea riscurilor şi găsirea unei soluţii  
Cele mai importante probleme identificate au fost: 

• la curăţarea sub mobilă, lucrătorii se apleacă mult în faţă  
• s-a observat că lucrătorii se aplecau înainte mai mult de 40 cm 
• pentru a ajunge la anumite zone, lucrătorii erau nevoiţi să se întindă  
• deseori, lucrătorii erau nevoiţi să recurgă la poziţii incomode ale 

umerilor  
• la folosirea pămătufului, lucrătorii se răsuceau. 

 
A fost implementată o soluţie simplă: lucrătorii mai înalţi care efectuau 
activităţi de curăţenie au fost dotaţi cu unelte de curăţare cu cozi mai lungi. 
 
Rezultatul  

• lucrătorii care au folosit pămătufurile cu cozi mai lungi erau mai 
mulţumiţi de modul în care au efectuat sarcinile şi au semnalat  
ameliorarea durerilor de spate. 

• montarea unei cozi de 1,5 m în locul celei de 1,2 m a permis 
menţinerea poziţiei verticale a lucrătorilor pe durata operaţiunilor de 
curăţenie. 

• personalul responsabil de securitatea şi sănătatea lucrătorilor au 
observat că aceştia aveau o postură mai dreaptă a spatelui pe durata 
lucrului.  

• cozile mai lungi au costat doar o sumă redusă de bani în plus. 
 
Lecţii 

• potrivirea echipamentului în funcţie de persoana care îl utilizează s-a 
dovedit a fi o metodă eficientă de reducere a durerii, disconfortului şi a 
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problemelor reprezentate de poziţiile de lucru. Această măsură se va 
aplica şi lucrătorilor mai scunzi care au nevoie de un pămătuf cu coada 
mai scurtă. 

• o soluţie alternativă constă în folosirea de pămătufuri cu cozi 
telescopice; acestea pot fi procurate de la o serie de fabricanţi. Ţevile 
mai lungi (prin folosirea ţevilor de prelungire) pot de asemenea reduce 
aplecările pe durata curăţării cu aspiratorul şi s-a ajuns la concluzia că 
echipamentul cu cozi mai lungi reduce tensiunile asupra zonei dorsale 
pe durata operaţiunii de spălare6. 

• este important să se verifice că lucrătorii care se ocupă de curăţenie 
ştiu cum să acţioneze şi să folosească echipamentul în mod adecvat.  
Este recomandabil ca personalul să fie instruit şi informat  în acest 
scop. Personalul va fi instruit cu privire la modalitate de reglare a 
echipamentelor, conform necesităţilor personale.  

 
După alegerea echipamentului adecvat pentru minimizarea riscurilor, este 
foarte important ca echipamentul să fie bine întreţinut, pentru evitarea 
anumitor riscuri, precum vibraţia excesivă a amortizoarelor din cauza 
discurilor uzate sau pericolele reprezentate de uzura cablurilor electrice.  

Studiu de caz – întreţinerea echipamentelor  
Figura 2: Imaginea unei maşini rotative normale de lustruit  

 
Sarcina  
O echipă de lucrători a executat zilnic operaţiunea de lustruire într-o serie de 
magazine mari. 
 
Problema 
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Maşinile de lustruit au fost folosite la locul de muncă timp de mulţi ani. Mai 
mulţi lucrători s-au plâns de faptul că le tremurau mâinile şi că îşi simţeau 
degetele amorţite şi fără culoare după utilizarea maşinii de lustruit. Acestea 
sunt simptomele sindromului de vibrare a mâinilor şi braţelor.  
 
 
Evaluarea riscurilor şi găsirea unei soluţii  
La inspectarea maşinilor de lustruit, au fost depistate piese uzate. S-a crezut 
că sursa disconfortului lucrătorilor erau vibraţiile provenite de la discuri. Dar, 
la o anchetă mai detaliată, s-a ajuns la concluzia că problema nu se limita 
doar la maşinile de lustruit; au fost depistate şi alte piese ale echipamentului 
în aceeaşi stare de uzură.  
 
Au fost analizate mai multe soluţii şi s-a decis implementarea unui program 
de întreţinere care să includă inspecţii frecvente, repararea echipamentelor şi 
înlocuirea pieselor mai vechi.   
 
A fost implementat un sistem de raportare a problemelor legate de 
echipamente, astfel încât lucrătorii să poată obţine un răspuns rapid privind 
trimiterea la reparaţii, repararea sau înlocuirea echipamentului defect.  
 
Rezultatul  
A fost redusă apariţia sindromului de vibrare a mâinilor şi braţelor. 
 

• în ciuda faptului că originea problemei erau maşinile defecte de 
lustruire, tot echipamentul folosit de către lucrători la curăţenie a fost 
inclus în sistemul de întreţinere şi de raportare. 

• lucrătorii au fost informaţi cu privire la disponibilitatea echipamentului 
şi au fost făcute demersurile în vederea înlocuirii echipamentelor aflate 
în reparaţii. 

• echipamentul bine întreţinut curăţă mai bine şi este mai puţin probabil 
să cauzeze probleme utilizatorului din perspectiva controlului, operării, 
vibraţiilor şi securităţii din punct de vedere electric. 

 
Lecţii 

• ca şi în cazul tuturor echipamentelor electrice, maşinile de lustruire 
trebuie întreţinute şi verificate în mod regulat. Este important ca toate 
părţile echipamentului, precum suporţii şi periile să fie montate corect 
şi să fie în bună stare de funcţiune, pentru evitarea folosirii tensiunilor 
excesive 78. 

• este important să fie implementat un program regulat de întreţinere, 
pentru identificarea maşinilor, echipamentelor şi pieselor care necesită 
înlocuire, recondiţionare sau reparare. Prin aceasta, se vor reduce 
problemele precum durerile şi disconfortul la nivelul braţelor şi 
mâinilor, din cauza intensificării vibraţiilor cauzate de proasta 
întreţinere sau de uzura pieselor componente.  
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• necesitatea implementării unui sistem facil de raportare, prin 
intermediul căruia lucrătorii să semnaleze problemele cu echipamentul, 
în care să fie incluse acţiuni de monitorizare.  

 
În conformitate cu prevederile directivei privind echipamentul de la locul de 
muncă, angajatorii au obligaţia să asigure buna întreţinere a echipamentului. 
Pentru prevenirea riscurilor generale asociate cu echipamentele electrice  de 
curăţenie, precum aspiratoarele şi maşinile rotative de lustruire, se poate 
folosi testarea anuală a echipamentelor electrice portabile9. În cazul 
echipamentului cu un grad ridicat de risc, precum maşinile cu disc rotativ, 
unde uzura cablurilor este des întâlnită10, se recomandă o scurtă inspecţie 
vizuală a cablurilor electrice, înainte de fiecare utilizare a echipamentului 
respectiv.  
 
Lista de control a acţiunilor 
Listele de control reprezintă instrumente folositoare de evaluare a pericolelor 
sau acţiunilor care urmează a fi adoptate. Totuşi, acestea nu pot acoperi 
toate aspectele unei probleme şi pot exista aspecte care nu sunt acoperite de 
lista de control. În lista următoare se prezintă câteva probleme importante cu 
privire la lucrătorii din sectorul curăţeniei.  

• s-a derulat recent o evaluare a riscurilor care a inclus riscurile 
implicate de echipamentele de lucru? 

• se folosesc mijloacele adecvate de susţinere, precum pămătufurile cu 
cozi lungi, în cazul lucrătorilor înalţi care efectuează operaţiuni de 
curăţenie? 

• lucrătorii primesc echipamente sigure, bine întreţinute, precum scări, 
care să îi ajute la activităţile de curăţenie a suprafeţelor înalte fără a fi 
nevoie să se întindă? 

• se alocă suficient timp pentru sarcini, astfel încât responsabilii cu 
curăţenia folosesc echipamentul de lucru în mod adecvat şi în 
siguranţă? 

• este activitatea organizată în mod adecvat, astfel încât lucrătorii 
dispun de suficient timp pentru odihnă? 

• sunt toate echipamentele din dotare adecvate şi uşor de folosit? 
• există pericolul ca echipamentul (care este curăţat sau cu care se 

curăţă) să pornească în mod neintenţionat? 
• s-au efectuat evaluări ale riscurilor implicate de manipularea manuală? 
• sunt obligaţi lucrătorii să ridice sau să transporte echipamentele grele? 
• este personalul instruit cu privire la modalitatea de ridicare în 

siguranţă şi de utilizare corectă a echipamentului? 
• s-a achiziţionat echipament de curăţenie cu un nivel redus de vibraţii? 
• sunt piesele cu un grad ridicat de periculozitate protejate în mod 

adecvat? 
• echipamentul electric de curăţenie este întreţinut şi verificat în mod 

adecvat? 
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• au fost efectuate evaluări ale substanţelor chimice folosite în 
activitatea de curăţenie? 

• sunt implementate proceduri prin care să se evite amestecarea 
substanţelor chimice folosite la activitatea de curăţenie?  

• sunt substanţele chimice folosite la activitatea de curăţenie etichetate 
în mod vizibil, pentru identificarea pericolelor?  

• lucrătorii folosesc substanţele chimice într-un mod care prezintă un 
risc crescut pentru sănătate, de exemplu, sub formă de pulverizator 
sau praf şi nu sub formă lichidă sau granulată? 

• au fost lucrătorii informaţi în legătură cu riscurile reprezentate de  
substanţele chimice pe care le folosesc pentru starea lor de sănătate? 

• sunt disponibile fişele tehnice de securitate pentru lucrătorii şi 
reprezentanţii acestora? 

• sunt lucrătorii dotaţi, în mod gratuit, cu echipament individual adecvat 
de protecţie, precum mânuşi? 

• în cazurile în care este necesară utilizarea echipamentului individual de 
protecţie, există o supraveghere corespunzătoare,  prin care să se 
asigure folosirea şi înlocuirea adecvată, conform cerinţelor? 

• sunt implementate procedurile de asigurare a gradului de securitate al 
lucrătorilor care lucrează în mod solitar? 

 

Lecturi suplimentare 
• European Agency for Safety and Health at Work, Healthy Workplace 

Initiative checklist on cleaning 
http://hwi.osha.europa.eu/ra_tools_checklists/service_sector/checklist
_cleaning 

• Health & Safety Executive Manual handling – solutions you can handle, 
HSG115 ISBN 0 7176 0693. 

• International Labour Organization, ‘International hazard datasheets on 
occupation – cleaner (industrial premises)’, 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/hd
o/htm/cleaner.htm 

• European Agency for Safety and Health at Work, E-fact 16 - Hazards 
and risks leading to work-related neck and upper limb disorders 
(WRULDs), 2007 

• http://osha.europa.eu/publications/e-facts/efact16 
• European Agency for Safety and Health at Work, E-fact 15 - Work – 

related musculoskeletal disorders (MSDs) and the pace of work, 2007, 
http://osha.europa.eu/publications/e-facts/efact15 

• European Agency for Safety and Health at Work, E-fact 14 - Hazards 
and risks associated with manual handling in the workplace, 2007, 
http://osha.europa.eu/publications/e-facts/efact14 

• European Agency for Safety and Health at Work, E-fact 11 - European 
legal requirements relating to work-related musculoskeletal disorders 
(MSDs) , 2007, http://osha.europa.eu/publications/e-facts/efact11 
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• European Agency for Safety and Health at Work, E-fact 9 - Work-
related musculoskeletal disorders (MSDs): an introduction, 2007, 
http://osha.europa.eu/publications/e-facts/efact09 

• European Agency for Safety and Health at Work, Factsheet 73 - 
Hazards and risks associated with manual handling of loads in the 
workplace, 2007, http://osha.europa.eu/publications/factsheets/73 

• European Agency for Safety and Health at Work, Factsheet 72 - Work-
related neck and upper limb disorders, 2007, 
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/72 

• European Agency for Safety and Health at Work, Factsheet 71 - 
Introduction to work-related musculoskeletal disorders, 2007,  
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/71 
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