COMUNICAT

In perioada aprilie –noiembrie 2017 se desfasoara actiunea ,, Inspectii privind
verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a
evenimentelor”
Scopul acestei actiuni este creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi
al lucrătorilor din societatile comerciale care in ultimii 5 ani au avut accidente de
munca în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare
la securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea / diminuarea accidentelor
de muncă și promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice
în plan social şi profesional.
In cadrul actiunii se desfasoara sedinte de constientizare a angajatorilor,
actiuni de control propriu-zise si de verificare a masurilor dispuse.

Şedinţele de conştientizare se vor desfăşura în perioada aprilie-mai
2017.
Acţiunile de control și de verificare a măsurilor dispuse se vor
desfăşura în perioada iunie – noiembrie 2017.

ACȚIUNEA NR. 16

INSPECȚII PRIVIND VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE PRIN PROCESELE
VERBALE DE CERCETARE A EVENIMENTELOR

Tendin ța de creștere a indicelui de frecvență a accidentaților în muncă
înregistrați în România în ultima perioadă a fost factorul determinant în
luarea deciziei de a declanșa acțiunea de monitorizare şi verificare a
modului în care unitățile ce au înregistrat accidente de muncă realizează
măsurile stabilite cu ocazia cercetării evenimentelor, măsuri care să d ucă
la prevenirea altor evenimente similare și care să întărească nivelul
securităţii şi sănătăţii în muncă din unitate.

Obiectivul general:
-

creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din
unitățile din grupul țintă în ceea ce priveşte necesitatea respectării
prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă
pentru eliminarea / diminuarea accidentelor de muncă și promovarea
stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi
profesional.

Obiective specifice:
-

încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaților și
angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative
care derivă din producerea unor accidente de muncă;

promovarea bunelor practici privind eliminarea / diminuarea fenomenului accidentogen
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