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Dezvoltarea instrumentelor de informare la
fermier şi a începe o consultanta indispensabile
pentru diseminarea şi aplicarea noii legislaţii.
Sensibilizeze comunitatea agricolă pentru buna
gestionare a resurselor umane, esenţiale pentru
reducerea accidentelor de muncă şi a bolilor,
inclusiv prin adoptarea de mediu şi echipamente
de până la standard.
Transfer la toate că calitatea muncii produce
venituri.

PROGETTO L.R.T. 34/01 "Maremma IN Sicurezza". Azioni di
Comunicazione, Informazione, Divulgazione, Dimostrazione e
Accompagnamento agli Operatori Agricoltori e Forestali per la
Diffusione della Prevenzione degli Infortuni e delle Malattie
Professionali con particolare attenzione alla Normativa di
Riferimento (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) di cui al P.P.S.S.A.R,
anno 2008 della Provincia di Grosseto. (punto 4.4 del Piano
Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale – allegato A).
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
LEGISLAŢIE privind sănătatea şi siguranţa
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Normele în cauză unor măsuri de protecţie
a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la
locurile de muncă în toate sectoarele
publice şi private, nu permite lucrătorului
numai ca un subiect să fie protejate, ci ca un
activ şi proactive pentru a lucra de securitate
În nouă declaraţie privind siguranţa de mare
importanţă este acordată de informare şi
formare profesională pentru lucrătorii.
Măsurile de sănătatea şi securitatea
lucrătorilor sunt destinate îmbunătăţirii
condiţiilor de muncă, reduce posibilitatea de
vătămare a angajaţilor, măsuri de igienă şi
protecţie a sănătăţii trebuie să fie luate
pentru a proteja lucrătorul, riscuri posibile
în domeniul sănătăţii.

Fiţi atenţi:
n

riscuri pentru sănătatea şi siguranţa la
locul de muncă;

n

cu privire la riscurile specifice cu care se
confruntă activitatea în ceea ce priveşte
regulile de siguranţă şi cu dispoziţiile
privind de afaceri;

n

în ceea ce priveşte procedurile de prim‐
ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea
de la locul de muncă;

n

numele de salariaţii care trebuie să pună
în aplicare măsuri de prevenire;

n

pe nume taxa de prevenire şi protecţie şi
de medicul competent.

n

pericolele
asociate
cu
substanţelor şi preparatelor;

n

măsuri luate şi activităţile de protecţie şi
prevenire.

n

beneficieze de o formare suficientă şi, de
asemenea, răspunde la cunoştinţele
lingvistice;

n

primi de formare organizate de către un
expert şi locul de muncă.

utilizarea

Pentru sănătatea dumneavoastră
este important:
n

de lucru cu angajatorul, pentru a proteja
sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;

n

în
conformitate
cu
normele
şi
instrucţiunile care vin de la protecţia
angajatorului;

n

o utilizare adecvată a echipamentelor de
lucru şi maşini, substanţe toxice, de
transport şi dispozitivelor de siguranţă;

n

utiliza corect echipamentul individual de
protecţie, în conformitate cu directivele
primite;

n

raport imediat angajatorului orice
condiţii potenţial periculoase, care
lucrează pentru a elimina sau reduce un
pericol grav şi iminent;

n

Nu îndepărtaţi sau modifica orice de
securitate;

n

nu acţionează independent în operaţiuni
sau manevre care pot reprezenta un risc
pentru alţi lucrători;

n

să ia parte la programe educaţionale şi de
formare organizate de angajator;

n

supuse unor controale
sanatate la medic.
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