Health and Safety
Executive

Asigurarea de dotări social-sanitare pentru
activitatea de construcţii
Fişă de informaţii a DSSM

Introducere
Această fişă se adresează responsabililor din construcţii; ea
înlocuieşte fişele de informaţii anterioare Provision of welfare
facilities at transient construction sites1 şi Provision of welfare
facilities at fixed construction sites.2 Fişa explică cerinţele
minime în ceea ce priveşte dotările social-sanitare care
trebuie asigurate sau puse la dispoziţia lucrătorilor de pe
şantierele de construcţii.
Lucrătorii din construcţii au nevoie de toalete şi spaţii pentru
spălat adecvate, de o încăpere în care să îşi încălzească
şi să îşi consume mâncarea şi de un spaţiu în care să-şi
păstreze îmbrăcămintea. Aceste cerinţe de bază sunt însă
deseori neglijate. Nu este suficient să se asigure lucrătorilor
doar un robinet cu apă rece şi o toaletă ecologică. Spaţiile
social-sanitare de calitate sunt importante deoarece ele
pot avea un impact pozitiv asupra sănătăţii şi bunăstării
angajaţilor, putând contribui la prevenirea dermatitei.

Fişă de informaţii pentru construcţii nr. 59

Îndatoriri generale [Construction (Design
and Management) Regulations 2007]3
Clienţi
În calitate de client (însă nu şi dacă sunteţi un client
casnic, respectiv dacă locuiţi cu familia în clădirea în care
are loc lucrarea de construcţie) trebuie să verificaţi dacă
contractanţii au luat măsurile necesare pentru a asigura
lucrătorilor dotări social-sanitare adecvate. Aceasta nu
înseamnă că este de datoria dumneavoastră să asiguraţi
dotările social-sanitare. Dacă lucrarea trebuie declarată,
(adică dacă durează mai mult de 30 de zile sau presupune
peste 500 om-zile) trebuie să vă asiguraţi că aceasta
nu demarează până când nu au fost asigurate dotările
social-sanitare necesare (acest lucru este valabil şi în cazul
lucrărilor de demolare).
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Coordonatori de proiectare şi gestionare

Amplasarea pe şantier

Este de datoria dumneavoastră să furnizaţi clientului
informaţiile necesare privind măsurile care trebuie luate
pentru asigurarea de dotări social-sanitare corespunzătoare
pe toată durata fazei de construcţie.

Este important să amplasaţi dotările social-sanitare şi să
gestionaţi traficul în mod eficient în aşa fel încât să asiguraţi
separarea circulaţiei pietonilor de cea vehiculelor.
Toalete

Contractanţi principali
Este de datoria dumneavoastră să luaţi măsurile necesare
pentru asigurarea dotărilor social-sanitare corespunzătoare
de la începutul până la sfârşitul fazei de construcţie.
Contractanţi (inclusiv angajaţi proprii)
Este de datoria dumneavoastră să vă asiguraţi că
lucrătorii din subordine dispun de dotări social-sanitare
corespunzătoare.

Planificare
Disponibilitatea dotărilor social-sanitare, amplasarea acestora
în cadrul şantierului şi întreţinerea lor regulată trebuie avute în
vedere încă din faza de planificare şi pregătire a proiectelor
de construcţii, înainte de demararea lucrării (chiar dacă
aceasta este o lucrare de demolare).
Este important ca la planificarea dotărilor social-sanitare să
se ţină cont de:
■

■
■
■
■
■

natura lucrării şi riscurile prezentate de aceasta pentru
sănătate. De exemplu, se va avea în vedere asigurarea
de duşuri dacă lucrătorii sunt expuşi la substanţe
periculoase sau dacă munca prestată este foarte
murdară (de ex. întreţinerea instalaţiei de canalizare,
activităţi de demolare generatoare de praf, dezvoltarea
terenurilor contaminate sau turnarea betonului);
distanţa pe care lucrătorii trebuie să o parcurgă până
la acestea;
durata lucrării şi numărul de locaţii;
numărul de persoane care le vor folosi;
curăţarea şi întreţinerea lor;
dacă va fi necesară relocarea lor pe parcursul fazei
de construcţie.

Instalarea şi dezinstalarea dotărilor social-sanitare
Va trebui să planificaţi cum veţi transporta dotările socialsanitare de la vehiculele care fac livrarea până în locurile
în care vor fi amplasate. Este de preferat ca acestea să fie
mutate cu ajutorul utilajelor mecanice; dacă manipularea
manuală este absolut necesară, este important să gestionaţi
riscurile în mod eficient. Planurile dumneavoastră trebuie
să includă practici sigure de ridicare şi să asigure protecţia
adecvată a lucrătorilor împotriva căderilor din vehicule sau
din unităţile portabile.

În măsura posibilităţilor, se vor asigura toalete cu rezervor
de apă şi apă curentă, conectate la reţeaua de canalizare.
Dacă acest lucru nu este posibil, se vor folosi toalete
cu rezervoare de alimentare şi de evacuare încorporate.
Toaletele ecologice portabile sunt acceptabile numai dacă
nu este rezonabil posibil să se asigure alte dotări.
Toaletele trebuie ventilate şi iluminate corespunzător şi
păstrate în condiţii de igienă. Frecvenţa curăţării va depinde
de utilizare. Este posibil ca efectuarea unei curăţenii zilnice
de bază să nu fie întotdeauna suficientă.
Se va asigura un număr suficient de toalete. Numărul
necesar va depinde de numărul de lucrători şi de tipul
dotărilor furnizate. Toaletele portabile au o capacitate
limitată, trebuind golite. Numărul de toalete portabile va
depinde de numărul de persoane şi de frecvenţa golirii.
Standardul BS 6465 – 1:2006 recomandă 1 toaletă la
7 persoane, în condiţiile în care aceasta este golită o dată
pe săptămână.
Bărbaţii şi femeile pot folosi aceeaşi toaletă cu condiţia ca
aceasta să se afle într-o încăpere care se poate încuia şi
care este separată de eventualele pisoare. Dacă acest lucru
nu este posibil, se vor folosi toalete separate. Se va asigura
suficientă hârtie igienică.
În toaletele folosite de lucrătoare se vor asigura cutii de
colectare a tampoanelor igienice folosite.
Spaţii pentru spălat
Spaţiile pentru spălat se vor amplasa atât lângă toalete cât
şi lângă vestiare. Se va avea în vedere şi amplasarea lor
lângă încăperile pentru odihnă, dacă acestea sunt departe
de toalete sau vestiare. Ele trebuie să dispună de:
■
■
■
■
■

o sursă de apă curată rece şi fierbinte, sau caldă;
în măsura posibilităţilor, se va asigura apă curentă;
săpun sau un alt detergent corespunzător;
prosoape sau alte mijloace de uscare adecvate;
iluminare şi ventilare adecvată;
lavoare suficient de mari pentru spălarea feţei, mâinilor
şi braţelor.

Bărbaţii şi femeile pot folosi lavoarele în comun pentru
spălarea feţei, mâinilor şi a braţelor. Duşurile pot fi unisex
însă numai cu condiţia ca acestea să se afle într-o încăpere
separată, care se poate încuia, putând fi folosită individual,
de o singură persoană.
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Dacă munca prestată este deosebit de murdară sau dacă
lucrătorii sunt expuşi la substanţe deosebit de periculoase
(de ex. dezvoltarea terenurilor contaminate sau demolarea
de vechi clădiri industriale, contaminate cu substanţe toxice
etc.) duşurile vor trebui amplasate separat de dotările socialsanitare principale.
Pentru anumite activităţi, de ex. munca cu plumb sau azbest
sau folosirea maşinilor de găurit cu aer comprimat, sunt
necesare dotări speciale.
Apă potabilă
Este important să puneţi la dispoziţia lucrătorilor o sursă
de apă potabilă de calitate, uşor accesibilă. Dacă este
posibil, apa va proveni direct din reţeaua de alimentaţie.
Dacă păstraţi apa într-un rezervor, protejaţi-o împotriva
contaminării şi luaţi măsurile necesare schimbării frecvente
a acesteia în aşa fel încât să nu devină stătută sau
contaminată. Dacă este necesar, marcaţi sursa de
apă potabilă în mod clar astfel încât aceasta să nu fie
confundată cu apă nepotabilă sau cu lichide periculoase.
Verificaţi ca lângă sursa de apă să se afle pahare sau alte
vase de băut, exceptând cazul în care apa curge în sus
într-un jet vertical şi poate fi băută cu uşurinţă (de exemplu
în cazul unei ţâşnitori).

www.smokefreeengland.co.uk,
www.clearingtheairscotland.com şi
www.smokingbanwales.co.uk.
Încălzirea
Încăperile pentru odihnă trebuie de obicei încălzite. Folosind
aparate electrice corect întreţinute, puteţi elimina riscurile
asociate folosirii aparatelor de încălzit cu GPL. Maşinile
de gătit şi caloriferele alimentate cu GPL aflate în spaţii
insuficient ventilate pot produce monoxid de carbon.
Gazul poate scăpa şi din cilindrii care nu au fost închişi
corect. Dacă este absolut necesar să folosiţi GPL, pentru
a reduce riscurile:
■

■

■
■

■

Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte
■

Toate şantierele trebuie să dispună de dotări care să permită
lucrătorilor să îşi încuie îmbrăcămintea personală şi pe cea
de protecţie necesară pentru munca pe şantier. Bărbaţii şi
femeile trebuie să poată folosi vestiarele separat. Este posibil
să fie necesare dulapuri separate; pe şantierele mici, biroul
şantierului poate fi folosit ca loc de păstrare a îmbrăcămintei
cu condiţia să poată fi încuiat. Se vor asigura dulapuri
separate dacă există riscul ca îmbrăcămintea de protecţie
să o contamineze pe cea de stradă.
Este important să se asigure un spaţiu pentru uscarea
îmbrăcămintei ude. Ca regulă generală, datorită riscului
de incendiu, îmbrăcămintea udă nu se va pune direct pe
aparatele de încălzit. Dacă se folosesc radiatoare electrice,
acestea trebuie amplasate în spaţii bine ventilate, şi, dacă
este posibil, trebuie dotate cu un întrerupător automat la
atingerea unei anumite temperaturi.
Încăperile pentru odihnă
Încăperile pentru odihnă trebuie să asigure adăpost
împotriva vântului şi ploii. Ele vor fi dotate cu un număr
suficient de mese, scaune cu spătare, facilităţi pentru
încălzirea apei pentru băuturi şi a mâncării (de ex. un
reşou electric, aragaz sau un cuptor cu microunde).
Încăperile pentru odihnă nu se vor folosi pentru
depozitarea de maşini, echipament sau materiale.
Fumatul

utilizaţi şi depozitaţi cilindrii în spaţii securizate, bine
ventilate, nelocuite (inclusiv în timpul nopţii) sau în
depozite special construite, bine ventilate;
luaţi măsurile necesare pentru ca aparatele să fie
corect instalate, verificate şi întreţinute de către
o persoană competentă;
ventilaţi combustia în mod adecvat prin folosirea
de grătare fixe în partea de sus şi de jos;
verificaţi ca căile de ventilaţie să nu fie blocate
(de exemplu ca grătarele fixe să nu fie astupate când
este rece cu ziare sau cârpe pentru „a nu fi curent”);
verificaţi ca cilindrii să fie corect închişi atunci când nu
sunt în uz;
folosiţi detectori de monoxid de carbon fixaţi pe perete
sau tavan.

Utilizarea de dotări social-sanitare
alternative pe şantierele de construcţii
temporare şi mobile
În această fişă de informaţii prin „şantier de construcţie
temporar şi mobil” se înţelege un şantier pe care activitatea
este de scurtă durată (cel mult o săptămână), fiind efectuată
în una sau mai multe locaţii, sau unul pe care activitatea
este mai de durată, efectuarea ei presupunând deplasarea
într-o zonă geografică continuă (de ex. lucrări de drumuri,
introducerea de cabluri etc.)
În astfel de situaţii, este indicat să se aranjeze folosirea
dotărilor social-sanitare din imobilul în care are loc lucrarea,
a dotărilor publice locale sau a celor aparţinând firmelor
locale. Este important să se obţină acordul prealabil al
posesorului dotărilor social-sanitare; în nici un caz nu se va
presupune că dotările unităţilor comerciale pot fi folosite fără
a cere acordul acestora. În toate cazurile se vor asigura sau
pune la dispoziţia lucrătorilor dotările menţionate anterior.
Acestea trebuie să fie uşor accesibile, deschise în timpul
orelor de program, gratuite, cu un nivel acceptabil de
curăţenie şi să dispună de spaţii pentru spălat. Lucrătorii vor
fi informaţi despre aranjamentul la care s-a ajuns în privinţa
folosirii lor şi despre amplasarea lor.

Fumatul este interzis în spaţiile publice închise şi la locul
de muncă, respectiv pe şantierele de construcţii sau în
vehiculele de serviciu. Pentru informaţii adiţionale vizitaţi
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Tabelul 1 arată care sunt opţiunile disponibile, în ordinea
preferinţei, în ceea ce priveşte asigurarea de dotări socialsanitare pentru şantierele temporare şi mobile.
Tabelul 1 Dotări social-sanitare – opţiuni

Tipul dotării

Observaţii adiţionale

1a Dotare fixă conectată la reţeaua de
canalizare, cu apă curentă.

Ordinea preferinţei:

1b Dotări portabile cu rezervoare de
alimentare şi evacuare.

■ pe şantier;
■ la o locaţie centrală;
■ într-o locaţie satelit.

N.B.: Aceasta poate include folosirea unor dotări particulare în baza unei înţelegeri anterioare.
Este important să se obţină acordul proprietarului, de preferat în scris, înainte de demararea
lucrării. Folosirea toaletelor publice este acceptabilă numai dacă asigurarea sau punerea la
dispoziţie a altor dotări nu este practică.
2 Dotări portabile pe şantier.

Vor consta din toaletă/toalete ecologică/ecologice, spaţii pentru spălat şi suficiente mese
şi scaune.

3 Vehicule special amenajate.

Vor consta din toaletă/toalete ecologică/ecologice, spaţii pentru spălat şi suficiente mese
şi scaune.

4 Dotări uşor accesibile de pe şantier
(inclusiv toalete publice).

Folosirea toaletelor publice este acceptabilă numai dacă asigurarea sau punerea la dispoziţie
a altor dotări nu este practică.

5 Dotări portabile în apropierea
şantierului.

Vor include toaletă/toalete ecologică/ecologice, spaţii pentru spălat şi suficiente mese
şi scaune.
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Publicaţiile DSSM, atât cele gratuite cât şi cele comercializate,
se pot consulta online sau comanda pe site-ul www.hse.gov.uk.
Sau puteţi contacta HSE Books, PO Box 1999, Sudbury,
Suffolk C010 2WA, tel.: 01787 881165, fax: 01787 313995.
Publicaţiile DSSM comercializate se pot obţine şi din librării.
Pentru informaţii privind securitatea şi sănătatea în muncă,
contactaţi serviciul Infoline al DSSM (tel.: 0845 345 0055,
fax: 0845 408 9566, telefon cu text: 0845 408 9577,
e-mail: hse.infoline@natbrit.com) sau scrieţi la adresa
HSE Information Services, Caerphilly Business Park,
Caerphilly CF83 3GG.
Această fişă de informaţii conţine recomandări privind
bunele practici; deşi nu sunteţi obligat să le urmaţi,
v-ar putea ajuta să decideţi ce aveţi de făcut.
© Crown copyright Această publicaţie poate fi reprodusă
gratuit exceptând cazul în care aceasta se face în scopuri
publicitare, comerciale sau de promovare. Prima ediţie:
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