Romanian

Firma mea e vizitată de cei de la paza şi protecţia
muncii. De ce?
(The health and safety people visit my business –
Why?)
HSE şi autorităţile locale îşi împart răspunderea legislaţiei privind protecţia muncii şi
bunăstarea celor care muncesc şi a celor afectaţi de activităţile de muncă, inclusiv publicul.
Dorim ca protecţia muncii să fie privită ca o piatră de temelie a unei societăţi civilizate şi să
realizăm astfel un record al protecţiei la locul de muncă, care să fie un exemplu călăuzitor
(deţinem deja un record în privinţa protecţiei muncii). Colaborăm în acest scop, sub formă
de parteneriat, cu întreprinderi, cu muncitori şi cu sindicatele lor. Oferim sfaturi, orientare şi
informaţii - atât la nivel naţional cât şi local.
De asemenea, pentru a ne realiza scopurile, vizităm firmele individuale. Cum decid HSE şi
autorităţile locale ce firme să vizităm? Facem asta în funcţie de riscul prezentat. Ne
concentrăm munca acolo unde riscurile sunt potenţial cele mai ridicate şi acolo unde
vizita va avea cel mai mare impact, mai ales acolo unde :
•

Avem dovezi că protecţia muncii are o performanţă slabă – fie în firma sau sectorul
dv., sau dacă tipul de muncă desfăşurat indică o frecvenţă ridicată a accidentelor
sau a sănătăţii precare. În timpul vizitării firmei dv. personalul nostru se va concentra
asupra riscurilor identificate ca priorităţi privind îmbunătăţirea protecţiei naţionale a
muncii (de exemplu căderi de la înălţime sau pe nivel) pentru că acestea prezintă
cel mai mare potenţial de îmbunătăţire a performanţei protecţiei muncii la scară
naţională.

•

Funcţionaţi în cadrul unei industrii periculoase (de exemplu, foraj marin,
întreprinderi nucleare, căi ferate, unele chimicale şi explozibili). Majoritatea acestor
industrii funcţionează pe baza unui regim de prezentare de caz sau autorizare.
Aceasta ne obligă să evaluăm în prealabil un caz de protecţia muncii pregătit de dv.
în care arătaţi cum aţi identificat şi ţinut sub control în firma dv. pericolele care ar fi
putut afecta atât pe muncitorii dv cât şi/sau persoane din public. Când vizităm firma
dv. dorim să ne asigurăm că aţi instituit diverse controale, atât inginereşti cât şi
organizatorice şi că acestea funcţionează efectiv în cadrul unei culturi de protecţia
muncii proporţionate şi pozitive.

•

Dorim să investigăm un incident anume (un accident sau o boală legată de
condiţiile de muncă) sau o reclamaţie. Ne concentrăm aici eforturile asupra celor
mai grave incidente - cele care au ca rezultat decese sau vătămări majore - sau cele
legate de priorităţile noastre de îmbunătăţire a protecţiei muncii. Ancheta condusă
de inspectorii noştri va încerca să stabilească unde s-a greşit şi să tragă învăţăminte
atât în folosul firmei dv. cât şi al altora care desfăşoară o activitate asemănătoare.

Personalul HSE şi al autorităţilor locale efectuează de asemenea un număr limitat de
vizite pentru :
•

A evalua riscurile în cadrul firmelor sau a localurilor noi

•

A viza anumite zone geografice sau sectoare, de regulă pentru a se concentra
asupra unor priorităţi specifice, cum ar fi afecţiuni ale spinării sau transportul la locul
de muncă

•

A verifica aleatoriu modul de conformare.

•

A ne ţine la curent cu noi procese şi evoluţii, sau în scopuri de instruire

În cazul întreprinderilor cu mai multe şantiere, ne străduim a ne concentra asupra
întregii firme, nu numai a localurilor individuale, şi asupra modului cum realizaţi standarde
consistente - pentru a evita repetarea şi dublarea.
Autorităţile locale îşi concentrează efortul asupra priorităţilor stabilite la nivel naţional şi
pentru a răspunde accidentelor şi reclamaţiilor, dar se pot concentra de asemenea asupra
unor probleme care constituie priorităţi specifice pentru comunităţile locale.
Indiferent de motivul vizitei, vom controla standardele de protecţie a muncii în cadrul
firmei dv. şi vă vom sfătui cum să preveniţi îmbolnăvirile şi accidentările la locul de
muncă.
Nu considerăm că toate riscurile de la locul de muncă pot fi eliminate. Vom dori în schimb
să vedem că luaţi măsuri rezonabile pentru a reduce riscurile legate de protecţia muncii.
Acolo unde este necesar, de exemplu acolo unde condiţiile sunt precare sau se
constată o desconsiderare flagrantă a legii, personalul nostru poate îşi folosi
prerogativele pentru a pretinde îmbunătăţiri, inclusiv urmărirea judecătorească, unde este
cazul.
Sperăm că veţi considera folositoare această explicaţie a scopului vizitelor noastre la
întreprinderi, a modului cum stabilim priorităţile şi cum acţionăm la faţa locului. Ne puteţi
comunica dacă materialul vi s-a părut folositor şi clar la adresa
business.involvement.team@hse.gsi.gov.uk

