Campania „Locuri de muncă sănătoase” 2018-2019
Managementul substanțelor periculoase la locul de muncă

In fiecare an, începând cu anul 2000, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate
în Muncă organizează campanii pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase sub
denumirea „Săptămânile europene pentru securitate şi sănătate în muncă”.
Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase 2018-2019, intitulată „Locuri de
muncă sănătoase prin managementul substanţelor periculoase”, are ca obiectiv
creșterea gradului de conștientizare a riscurilor prezentate de substanţele periculoase
la locul de muncă și promovarea unei culturi a prevenirii riscurilor în vederea
eliminării și, acolo unde nu este posibil, a gestionării eficace a acestor riscuri.
În cea de a doua ediţie a Sondajului european în rândul întreprinderilor privind
riscurile noi și emergente, 38 % din întreprinderi au raportat prezenţa la locurile de
muncă de substanţe chimice în stare lichidă, sub formă de vapori sau de pulberi .
Conform Sondajului european privind condiţiile de muncă, în 2015, 18 % din lucrătorii
intervievaţi din UE au raportat că au fost expuși la produse sau substanţe chimice timp
de cel puţin un sfert din timpul de lucru.
În cazul anumitor sectoare, cum ar fi industria de construcţii, zeci de mii de produse
chimice diferite sunt disponibile pe piaţă pentru o gamă largă de operaţiuni. În plus,
apar dovezi că lucrătorii din sectoarele aflate în creștere, cum ar fi sectorul social și
de asistenţă medicală, al transporturilor, al deșeurilor, precum și cei din industria de
reciclare, se pot confrunta cu niveluri crescute de expunere la substanţe periculoase,
practic, nici un sector de activitate nu este complet lipsit de substanţe periculoase,
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funcţie de sarcina de muncă, un singur lucrător poate intra în contact chiar și cu sute
de substanţe chimice. In plus apar noi provocări pentru managementul substanţelor
periculoase la locul de muncă, cum ar fi în domeniul locurilor de muncă ecologice
(producţia de bioenergie, noi tipuri de stocare a energiei), și în ceea ce privește
utilizarea de materiale inovatoare (de exemplu, nanomateriale), de tehnologii cu
riscuri pentru sănătate care nu se cunosc la momentul actual (cum ar fi imprimarea
3D) și de substanţe recunoscute ca fiind perturbatori endocrini (care influenţează
întregul sistem endocrin și dăunează sănătăţii reproducerii, cauzează malformaţii
congenitale și contribuie la apariţia obezităţii și a diabetului.
Pe langă riscurile inutile pentru lucrători, managementul necorespunzător al
substanţelor periculoase la locul de muncă implică atât costuri directe semnificative
pentru întreprinderi cât și pentru sistemele de sănătate. De exemplu, expunerea la
substanţe cancerigene la locul de muncă are ca rezultat costuri estimative de
aproximativ 2,4 miliarde euro în Europa în fiecare an.
Substanţele periculoase reprezintă un domeniu de securitate și sănătate în muncă în
care conștientizarea varietăţii riscurilor posibile și a modalităţilor de a le aborda este
încă scăzută. In acest context, mesajul principal al campaniei este că gestionarea
eficace a expunerilor profesionale la substanţe periculoase este posibilă doar dacă
toate persoanele de la locul de muncă sunt bine informate cu privire la riscuri și la
măsurile care pot fi luate pentru a le preveni, prin crearea unei culturi a prevenirii
riscurilor, în care toată lumea înţelege că securitatea și sănătatea sunt importante
pentru întreaga organizaţie.
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