Anexa nr. 1

CHESTIONAR*
privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă

*Chestionarul va fi completat de către angajator şi va fi transmis la Inspectoratul Teritorial de Muncă în 10 zile
lucrătoare de la comunicare. Informaţiile transmise de angajatori vor fi verificate de inspectorul de muncă.

Denumirea microîntreprinderii
Localitatea
Codurile CAEN ale activităţilor
desfăşurate
Nr. total de lucrători din
întreprindere

Nr. crt.
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.

4.1.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Cerinţa de securitate
S-a asigurat cadrul organizatoric necesar activităţii de prevenire şi
protecţie?
În caz afirmativ:
Prin ce modalitate?
Asumarea de către angajator a atribuţiilor în domeniul SSM;
Desemnarea lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de
prevenire şi protecţie;
Apelarea la serviciu extern de prevenire şi protecţie.
Au fost evaluate riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor?
În urma evaluării riscurilor, s-a întocmit planul de prevenire şi
protecţie?
Există în unitate lucrători sensibili la riscuri specifice (femei gravide,
lehuze, femei care alăptează, tineri, persoane cu dizabilităţi, lucrători
peste 55 de ani) ?
În caz afirmativ:
S-a ţinut seama de prezenţa acestor lucrători la realizarea evaluării
riscurilor şi la stabilirea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie?
Au fost implementate măsuri de protecţie colectivă pentru prevenirea
riscurilor?
Acolo unde riscurile nu au putut fi evitate sau limitate suficient, au
fost asigurate echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii
desfăşurate şi caracteristicilor individuale ale lucrătorilor?
Au fost elaborate instrucţiuni proprii pentru toate locurile de
muncă/posturile de lucru, ţinând seama de particularităţile acestora,
rezultatele evaluării riscurilor, informaţiile din cărţile tehnice ale
echipamentelor şi din fişele cu date de securitate etc.?
Au fost întocmite tematici de instruire a lucrătorilor pe baza rezultatelor
evaluării riscurilor şi a prevederilor din instrucţiunile proprii?
Se asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în toate cele 3 faze
(instruire introductiv generală, la locul de muncă, periodică)?
Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor sunt consultaţi şi participă la
discutarea problemelor referitoare la securitate şi sănătatea în muncă?
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11. Au fost desemnaţi şi instruiţi lucrătorii care aplică măsurile pentru:
Evacuarea lucrătorilor?
11.1.
Stingerea incendiilor?
11.2.
Acordarea primului ajutor?
11.3.
12. Echipamentele de muncă se utilizează în condiţii de siguranţă pentru
lucrători?
13. Echipamentele de muncă sunt însoţite de cărţile tehnice sau
instrucţiunile de utilizare şi întreţinere?
14. Se asigură semnalizarea de securitate si sănătate în muncă acolo unde se
impune?
15. S-au luat măsuri pentru asigurarea microclimatului corespunzător
(lumină suficientă, ventilare naturală, ventilare generală sau aer
condiţionat, sisteme de încălzire etc.) ?
16. Sunt realizate şi verificate periodic măsurile de protecţie împotriva
atingerii indirecte a părţilor instalaţiilor şi echipamentelor electrice care
pot ajunge întâmplător sub tensiune (legarea la priza de pământ, legarea
la nulul de protecţie etc.)?
În
cazul în care se utilizează agenţi chimici periculoşi, s-a realizat
17.
inventarul acestora?
18. Există în unitate fişe cu date de securitate pentru toţi agenţii chimici
periculoşi, accesibile lucrătorilor?
19. S-au luat măsuri pentru evitarea riscurilor de suprasolicitare fizică la
manipularea maselor?
S-au
luat măsuri pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la zgomot?
20.
21. S-au luat măsuri pentru prevenirea riscului datorat atmosferelor
explozive?
22. Pardoselile sunt fixe, stabile, nealunecoase, lipsite de proeminenţe, de
găuri sau de planuri înclinate ?
23. Căile şi ieşirile de urgenţă sunt menţinute în permanenţă libere pentru a
permite evacuarea rapidă şi în condiţii cât mai sigure a lucrătorilor de la
toate posturile de lucru?
24. Se asigură supravegherea periodică a sănătăţii lucrătorilor prin medic
de medicina muncii?
Există
truse de prim ajutor, uşor accesibile, în conformitate cu
25.
prevederile legale?

Data

Angajator/ Reprezentant al angajatorului
………………………………………..
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