
Instruire ssm

vizitatori



Instruire vizitatori în conformitate cu prevederile  art. 82 
din Legea securității și sănătății în muncă – Legea 319/2006

Potrivit HG 1425 din 2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securității și sănătății în muncă 
nr. 319 din 2006, art. 82 alin (1), (2), (3), (4) și (5), 
pentru persoanele aflate în întreprindere și/sau 
unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepția 
altor participanți la procesul de muncă, așa cum 
sunt definiți potrivit art. 5 lit. c) din lege, 
angajatorul trebuie să stabilească, prin 
regulamentul intern sau prin regulamentul de 
organizare și funcționare, durata instruirii și reguli 
privind instruirea și însoțirea acestora în 
întreprindere și/sau unitate.
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Instruirea vizitatorilor

Instruirea vizitatorilor este consemnată în 
fișa de instruire colectivă, conform modelului 
prezentat în anexa nr. 12 din Norma Metodologică 
de aplicare a prevederilor Legii securității și 
sănătății în muncă nr. 319 din 2006.

Fișa de instruire colectivă se va întocmi în 
două exemplare, din care un exemplar va fi 
păstrat de către angajatorul/lucrătorul 
desemnat/serviciul intern de prevenire și 
protecție care a efectuat instruirea și un exemplar 
va fi păstrat de către angajatorul lucrătorilor 
instruiți sau, în cazul vizitatorilor, de către 
conducătorul grupului.
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Se interzice accesul în
cadrul instituției a 

persoanelor
turbulente, aflate în
stare de ebrietate, 

precum și a 
persoanelor care dețin

băuturi alcoolice, 
arme, stupefiante sau
obiecte contondente.
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Accesul în incinta instituției



Deplasarea în cadrul instituției

Deplasarea pe coridoarele imobilelor
se va face ţinând cont de starea (calitatea
şi aderenţa) căilor de circulaţie, fiind
interzise alergatul şi/sau „patinatul” pe
suprafeţele de gresie, mozaic sau parchet
lăcuit. 

Orice deplasare dintr-o încăpere în
alta se va face atent, cu faţa înainte, fără a 
transporta obiecte/materiale voluminoase
care să împiedice vizibilitatea. În situația în
care este necesar transportul obiectelor/ 
materialelor voluminoase, însoțitorul va
coordona în condiții de securitate
deplasarea. 

Deschiderea uşii se va efectua atent
pentru a nu accidenta vreo persoană
aflată în imediata apropiere a ei.
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Deplasarea pe scările de acces de la intrare şi
din interiorul clădirilor se va face respectând următoarele:

se va circula numai pe partea dreaptă; 

se va merge în ritm normal, fără a sări două
sau mai multe trepte deodată; 

se va merge în şir simplu( pe scări tip melc), 
unul după altul, lăsând un interval de minimum o 
treaptă faţă de persoana din faţă; 

se va merge atent, nu se va citi şi nu se va face 
conversaţie cu alte persoane aflate pe palier sau la 
distanţă de locul deplasării;

nu se va călca pe obiecte căzute pe scări (coji
sau cotoare de fructe, creioane, etc.); 

se va folosi pentru sprijin mâna curentă a 
balustradei scării.
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Deplasarea cu ascensorul
se va face în următoarele condiţii:

se va urca în ascensor doar cu fața; 

nu se permite depăşirea numărului de persoane sau a 
greutăţii maxime admise de transportat; 

este interzisă forţarea uşilor după începerea manevrei de 
închidere a acestora sau deschiderea uşilor în timpul
deplasării ascensorului; 

este interzis accesul în ascensor dacă platforma
ascensorului şi zona de acces din faţa sa nu se găsesc în
acelaşi plan orizontal; 

este interzisă încercarea de părăsire a cabinei
ascensorului dacă acesta s-a blocat între nivele;

Se interzice staționarea pe căile de circulație din cadrul
instituției.
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Delimitarea zonei de acces
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Se interzice atingerea instalaţiilor, 
aparatelor sub tensiune sau tablourilor
electrice. 

Se interzice urcarea pe acoperișuri sau alte
locuri la înălțime neînsoțiți. 

Se interzice vizitarea locurilor de muncă
pentru care nu a primit acceptul persoanei
desemnate. 

Se interzice scoaterea din funcţiune, 
modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, 
în special ale echipamentelor electrice, 
mecanice, instalațiilor( termice, sanitare, apă-
canal, telecomunicații) existente în sediul
instituției.



Alte prevederi
La consumarea băuturilor calde: ceai, cafea, etc., se 

va ține cont de gradul de încălzire pentru a evita
opărirea;

Aşezarea pe scaun se va face doar în urma unei
verificări a stării fizice a acestuia; 

Aşezarea se va realiza pe toata suprafața scaunului
şi nu se vor efectua mişcări de legănare pe picioarele
acestuia;

Să poarte echipamentul de protecţie pe toată
durata vizitei (dacă este cazul);

Circulaţia se va face numai pe căi de circulaţie şi
acces special amenajate în acest scop;

Este interzisă urcarea, circulaţia sau staţionarea 
oricăror persoane pe utilaje sau pe căile de rulare, în 
timpul funcţionării acestora
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Pentru prevenirea situatiilor de urgenta
se vor respceta urmatoarele prevederi:

Fumatul este permis numai în zone special amenajate și
semnalizate de către angajator;

Nu se va fuma în locurile unde sunt depozitate materiale
combustibile sau este afişat FUMATUL INTERZIS;

Este interzis a se bloca culoarele sau căile de acces cu 
materiale ce ar împiedica evacuarea sau intervenţia pentru
stingerea incendiilor;

Se interzice circulaţia şi staţionarea în zonele şi pe
perioadele în care există riscul producerii acestor calamităţi
(alunecări de teren, prăbuşiri de copaci sau teren, viscol, 
grindina, etc). Se va proceda la adapostirea imediata a 
personalului surprins;

In cazul unui cutremur se vor respecta intocmai
instructiunile stabilite pentru situatiile de urgenta.
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Prim ajutor

În cazul producerii unui eveniment cu implicații
asupra vizitatorilor, persoana însoțitoare va
aplica procedura internă pentru acordarea
primului ajutor. ( se va merge la cabinetul 
medical SC APAVITAL SA)

Pentru acordarea ajutorului medical de 
specialitate, se va anunța telefonic serviciul de 
urgență 112.
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Riscurile specifice locurilor de munca 
care urmeaza a fi vizitate

Statie de pompare apa potabila Pacurari, Mijlociu, 
Valea Lupului

Factori de risc electric - electrocutare prin atingere 
directă si indirecta in cazul atingerii echipamentelor de 
munca din statia de pompare si din statia electrica de 
transformare

Factori cu pericol de cădere de la acela şi nivel - prin 
impedicare si alunecare în timpul vizitei

Factori cu pericol de cădere  de  la înălțime - în cazul 
urcării pe rezervoare

Factori cu pericol de cădere  în gol- în cazul desprinderi 
balustrazi la coborarea în sala vanelor 
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Statie de pompare apă potabilă Aurora 
– stație de clorinare
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Statie de pompare apă potabilă Aurora

Factori de risc electric - electrocutare prin 
atingere directă  si indirecta in cazul atingerii 
echipamentelor de munca din statia de pompare 
si din statia electrica de transformare

Factori cu pericol de cădere de la acelaşi nivel -
prin impedicare si alunecare în timpul vizitei

Factori cu pericol de cădere  de  la înălțime - în 
cazul urcării pe rezervoare

Factori cu pericol de cădere  în gol- în cazul 
desprinderi balustrazi la coborarea în sala vanelor 

Factori cu risc chimic - în cazul scaparii de clor 
gazos de la containerele de clor din statia de 
clorinare



Sediu Apavital, Centru de formare, Bancila

Factori cu pericol de alunecare , împedicare si cădere de la acelaşi nivel - alunecare, 
impedicare si cadere  în timpul vizitei
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SSM

Vă doresc vizită frumoasă fără evenimente!
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