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ANEXA NR.2 LA CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. .........../............
FISA DE PROTECTIE A VOLUNTARULUI
1. SCOP
Prezenta fişă de protecţie a voluntarului are drept scop stabilirea principiilor generale referitoare la
respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, la toate secţiile şi
compartimentele de îngrijire, inclusiv camere de gardă şi laboratoare.
3. DOCUMENTAŢIE DE REFERINŢĂ
a) Reglementări europene
Legislaţia UE impune responsabilitatea angajatorilor de a reduce la minimum riscurile care afectează
sănătatea şi securitatea lucrătorilor.
b) Reglementări naţionale
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Legea 78/ 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
c) Alte documente, inclusiv reglementari interne:
- ROF
- Regulament intern
- evaluarea riscului de accidentare şi îmbolnăvire profesională
- planul de prevenire şi protecţie
- instrucţiuni proprii specifice locurilor de muncă
4. INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII VOLUNTARULUI
4.1 Obligaţiile voluntarului privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în
muncă.
a) voluntarul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi.
b) trebuie să-şi însuşească si să respecte normele şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
c) voluntarul are obligaţia să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi
celelalte mijloace de producţie;
d) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situatie care constituie un pericol de accidentare;
f) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de angajaţi;
g) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
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h) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul
de producţie;
i) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru
care a fost acordat;
j) să coopereze cu organizaţia gazdă şi/sau cu angajatii cu atributii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului
posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă
riscuri pentru securitate şi sănătate la locul său de muncă;
k) să coopereze cu organizaţia gazdă şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricârei sarcini
sau cerinţe impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor.
l) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
4.2. Principalele categorii de riscuri profesionale:
 Agenţii biologici profesionali: micro-organisme, virusuri - de ex. HIV şi hepatita B, C, sânge
contaminat;
 Substanţele chimice inclusiv dezinfectanţi, gaze de anestezie şi antibiotice, anti neoplazice
 Radiaţiile ionizante
 Factori ergonomici - suprasolicitarea osteo-musculo-articulară, poziţii vicioase în timpul
efectuări de activităţi ce presupun eforturi fizice de ridicare şi transport
 Munca în schimburi, ritmul de lucru, munca de noapte .
 Violenţa din partea pacienţilor şi aparţinătorilor.
 Riscuri psihosociale, situaţii traumatice, organizarea muncii şi relaţiile cu colegii.
 Accidentele de muncă – căderi, tăieturi, înţepături de ac, şocuri electrice, etc.
 Alunecarea pe suprafeţe umede şi alunecoase în timpul deplasărilor pe holuri sau pe scările
dinte etaje
 Manevrarea manuală şi poziţiile de lucru vicioase sunt tipice pe timpul asistării pacienţilor.
 Suprasolicitarea fizică, se datorează în principal unor posturi ne-fiziologice, caracterizate prin
efectuarea unor eforturi de ridicare, cu trunchiul în poziţie de anteflexiune (ridicarea
bolnavilor, schimbarea paturilor, împingerea cărucioarelor
 Poziţii obositoare pot de asemenea fi prezente în sălile de chirurgie sau în laboratoarele
medicale.
 Dorsalgiile sunt cele mai frecvente manifestări la categoriile de personal expuse.
4.3. Măsurile de prevenire includ luarea în consideraţie a următoarelor:
 Atunci când s-au evaluat respectivele activităţi, s-a ţinut cont de manipularea manuală a
maselor şi de poziţiile de lucru vicioase?
 Există posibilitatea de a fi utilizate mijloace tehnice auxiliare sau echipamentele reglabile ?
 Locul de muncă poate fi reorganizat astfel încât problema să poată fi evitată sau să i se reducă
consecinţele?
 Este organizată instruirea salariaţilor?
 Este asigurată supraveghere medicală şi sunt prevăzute servicii de reabilitare?
4.4. Agenţi alergici şi iritanţi
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Riscurile la adresa aparatului respirator, a tegumentelor, şi mucoaselor sunt destul de numeroase. şi
se datorează deficienţelor de ventilaţie a sălilor de operaţie, sălilor de tratament, după efectuarea
operaţiilor de dezinfecţie sau curăţenie.
Formaldehida, oxidul de etilenă se utilizată pentru sterilizarea la rece a instrumentarului şi ca agenţi
de îmbălsămare, etc. Ele au puternice proprietăţi iritante cutanato-mucoase. putând induce astmul
bronşic, eczeme alergice de contact , efecte asupra sistemului nervos, efecte iritante ale ochilor,
gâtului şi plămânilor, tuse, dureri toracice, cefalee.
Utilizarea numeroaselor tipuri de săpun şi antiseptice stă la originea a numeroase dermatite de
contact iritant sau alergice.
Angajaţii sectorului sanitar riscă să fie afectaţi de alergii imediate (urticarie) la latex datorită utilizării
mănuşilor de protecţie.
Reacţiile alergice includ senzaţia de mâncărime la nivelul pielii, afecţiuni la nivelul nasului,
sinusurilor şi ochilor, apariţia astmului bronşic, şi chiar şocuri anafilactice intra-operatorii.
4.5. Măsurile de prevenire includ următoarele :
• Utilizarea de mănuşi având conţinut mai scăzut de proteine extractibile din latex.
• Limitarea utilizării mănuşilor din latex numai la activităţile cu risc infecţios.
• Utilizarea mănuşilor ne-pudrate, ori de câte ori este posibil
• Utilizarea bunelor practici de igienă, cum sunt spălarea mâinilor şi evitarea folosirii cremelor tip
barieră de protecţie împreună cu mănuşile de latex
Cazuri de sensibilizare au fost constatate la unele, la unele neuroleptice şi la instrumente metalice
care conţin crom, nichel, cobalt.
Mănuşile de cauciuc nu oferă protecţie faţă de sensibilizanţii metalici, eficiente fiind doar cele
confecţionate din material plastic
La prepararea cisplatinei au fost descrise pusee urticariforme şi eczeme.
Căderi ale parului şi dispnee de tip astmatic au fost descrise la manipularea ciclofosfamidei, iar
fibrozele pulmonare au fost raportate după manipularea bleomicinei.
4.6. Medicamente anti-neoplazice (MA)
În serviciile de oncologie şi nu numai, personalul sanitar manipulează medicamente anti-neoplazice
(MA) în locuri de muncă special amenajate.
Foarte multe MA pot interfera cu materialul genetic, putând induce mutaţii în celulele somatice şi
germinale.
Transformarea maligna a celulelor rezultă în general în urma unor mutaţii, deci aceste substanţe
sunt potenţial cancerigene.
Pătrunderea în organism se face pe cale respiratorie (inhalare aerosoli), fie pe cale cutanată
(prepararea injecţiilor cu citostatice).
S-a observat o creştere a numărului de aberaţii cromozomiale , limfocitare la asistentele şi
infirmierele care manipulează citostatice.
Unii autori au încercat o asociere între creşterea frecvenţei avorturilor şi expunere a profesională la
MA în primul trimestru de sarcină.
4.7. Gazele anestezice
Personalul care lucrează în sălile de operaţie poate fi expus în mod cronic la mici cantităţi de gaz
anestezic
Aceste gaze acţionează asupra SNC, rinichiului, ficatului, hepatita toxică la halotan fiind o boală
profesională recunoscută. Studii efectuate asupra unor anestezişti şi infirmiere din sălile de operaţie
au arătat prevalenta crescută a cefaleei
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4.8. Accidente prin expunere la sânge (AES):
Consecinţele rănilor cauzate personalului medical de înţepăturile accidentale cu ace de seringă
folosite pot fi atât de ordin emoţional cât şi fizic,deoarece personalul poate fi infectat în acest mod cu
virusuri având cale de transmitere sanguină, cum ar fi virusul HIV sau Hepatita B şi C.
4.8.1. Măsurile preventive cuprind în special :
 Eliminarea utilizării acelor de seringă, ori de câte ori sunt disponibile alternative sigure şi
eficiente.
 Implementarea utilizării unor instrumente dotate cu elemente de securitate şi evaluarea
utilizării acestora, pentru a stabili care dintre acestea sunt cele mai eficiente şi adecvate.
 Modificarea procedeelor de muncă care comportă risc de rănire cu ace, pentru a le face mai
sigure. A se evita repunerea capacelor pe ace.
 Instruirea angajaţilor privind utilizarea şi îndepărtarea acelor de seringă după utilizare, în
condiţii de deplină securitate, în containerele corespunzătoare obiectelor ascuţite.
4.9. Problemele psihosociale, violenţa din partea publicului, intimidările din partea unor colegi
de lucru
Agresiunile din partea din partea bolnavilor la adresa infirmierelor şi asistentelor sunt relativ
frecvente, dar rareori ajung la violenţă.
Ele apar mai ales în serviciile de urgenţă şi psihiatrie.
Confruntarea cu durerea sau cu moartea pacienţilor, lipsa de autonomie şi monotonia sarcinilor de la
anumite locuri de muncă, absenţa lucrului în echipă, munca în colectivităţi izolate, absenţa
sprijinului sunt factori suplimentari de stres. Cu toate acestea, este posibilă prevenirea şi ţinerea sub
control a acestor aspecte.
4.10. Munca de noapte este o sursă frecventă de insomnii, tulburări de memorie, iritabilitate.
Poate apare deseori un sentiment de singurătate. Aceste manifestări apar deseori pe fondul unei stări
de oboseala generala şi/sau în contextul unui abuz de medicamente. Munca în schimburi, cu gărzi de
noapte, mai ales în cazul chirurgiei de urgenţă, poate cauza o serie de probleme de sănătate. În acest
sens, măsurile de ţinere sub control şi de prevenire vor include ameliorarea programului de lucru.
Îmbunătăţirea performanţei din sectorul sanitar, în domeniul de securitate şi sănătate în muncă, va
fi benefică nu numai pentru lucrătorii din acest sector, dar şi pentru orice persoană care primeşte un
tratament, permiţând totodată reducerea costurilor.
4.11. Munca la video-terminale
4.11.1. Prevenirea afecţiunilor musculo-scheletice:
Afecţiunile musculo-scheletice acoperă o gamă largă de probleme de sănătate. Principalele tipuri de
afecţiuni sunt durerile/traumatismele coloanei vertebrale şi afecţiunile membrelor superioare de
origine profesională, cunoscute în mod obişnuit ca «leziuni cauzate de solicitări repetitive». Există
dovezi clare asupra faptului că afecţiunile musculo scheletice sunt direct legate de locul de muncă.
Cauzele fizice ale acestora includ poziţiile de muncă vicioase, mişcările repetitive sub constrângere
temporală, mişcările de apăsare pe planul de lucru.
Cauzele organizatorice includ ritmul de muncă, sarcinile de muncă repetitive, constrângerile
temporale, remunerarea, munca monotonă şi, de asemenea, aspectele psihosociale. Unele tipuri de
afecţiuni sunt specifice unor sarcini de muncă sau profesiuni. Femeile sunt mai afectate decât
bărbaţii, mai ales din cauza tipului de muncă pe care o efectuează.
4.11.2. Agenţii nocivi potenţiali existenţi în activitatea la videoteminale
Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr.26285

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA
Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58, jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799, 0734/661888

e-mail. spjudeva1@gmail.com





ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/QMS/JAS-C0050/0869
ROU/EMS/JAS-C0021/0186
ROU/OHSAS/JAS-C0013/0180

www.jas-anz.org/register

agenţii fizici de tipul iluminatului deficitar, prin amenajarea neergonomică a locului de
muncă.
agenţi biologici vehiculaţi prin sistemele de aer condiţionat şi de umidificare a aerului cu
funcţionare necorespunzătoare.
poziţia statică prelungită, pe un scaun neergonomic, aşezarea necorespunzătoare a
obiectelor în planul de lucru, strălucirea şi umbrele la nivelul ecranului pot fi tot atâţia factori
care agravează şi suprasolicită organismul în timpul muncii. La acestea se adaugă mişcările
repetitive ale degetelor mâinilor pe tastatură şi mouse, poziţia şezândă prelungită, mişcările
ochilor pe planul de lucru etc.

5. INSTRUCTIUNI SPECIFICE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
PENTRU ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
5.1. Scop
Aceste instrucţiuni au scopul de a diminua sau elimina pericolele specifice activităţilor în domeniul
sănătăţii.
5.2. Domeniul de aplicare
Se aplică pentru locul de muncă: activităţi în domeniul sănătăţii
5.3. Documente de referinţă
 Legea Nr.319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
 Hotărârea Nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor
Legii 319/2006.
 Fişa de evaluare a factorilor de risc.
Art. 1 Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi alte persoane care
pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Art. 2 (1) Lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte echipamente de muncă;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să-l pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice
şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
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g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de
muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.
Art. 3 La locurile de muncă în care se desfăşoară activităţi din domeniul sănătăţii vor fi repartizate
numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile şi procedeele de lucru, au calificarea
şi autorizarea necesară şi au fost instruite din punct de vedere al securităţii muncii.
Art. 4 (1) La efectuarea activităţilor din domeniul sănătăţii vor fi repartizaţi numai lucrători care au
corespuns controlului medical obligatoriu (la angajare) conform reglementarilor Ministerului
Sănătăţii.
(2) În funcţie de specificul activităţii desfăşurate se interzice lucrul în cadrul activităţii
respective, al persoanelor care prezintă diverse afecţiuni, constatate la controlul medical şi care
constituie contraindicaţii pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate.
(3) Controlul medical periodic este obligatoriu şi se va desfăşura potrivit reglementarilor
Ministerului Sănătăţii. Persoanele care la acest control prezintă contraindicaţii, vor fi repartizate la
alte locuri de muncă. În cazul expunerii la agenţi biologici, lucrătorii vor fi supravegheaţi medical
înainte de expunere, precum şi la intervale regulate de timp. Fiecare lucrător va avea un dosar
medical individual, care va fi păstrat în unitate timp de cel puţin 10 ani după încetarea expunerii.
(4) La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor (gravide, care alăptează sau care au copii
sub 5 ani), precum şi a altor categorii de personal vor fi respectate reglementările în vigoare, privind
angajarea acestor categorii de personal.
(5) Dacă sarcina survine în perioada desfăşurării unei activităţi cu nivel ridicat de risc pentru
mama şi/sau copil, conducerea persoanei juridice sau fizice va lua măsuri în vederea asigurării unui
loc de muncă corespunzător.
Art. 5 Se interzice executarea lucrărilor cu agenţi nocivi fără purtarea echipamentului de protecţie
adecvat, specific fiecărei categorii de lucrări sau agenţi.
Art. 6 La terminarea lucrului, echipamentul individual de protecţie va fi depus în vestiare special
amenajate, dotate cu cutii cu capac, închise ermetic în care se va transporta echipamentul nocivizat la
staţia de denocivizare. Lăzile sau cutiile destinate transportului de echipament nocivizat, nu vor fi
introduse în vestiare fără o denocivizare prealabilă.
Art. 7 Vestiarele destinate echipamentului individual de protecţie vor fi separate de cele pentru
îmbrăcămintea persoanelor de exterior.
Art. 8 Se interzice salariaţilor purtarea echipamentului individual de protecţie în spaţiile destinate
servirii mesei.
Art. 9 Echipamentul individual de protecţie va fi spălat obligatoriu în spaţii special amenajate,
separat de cele în care se spălă efectele bolnavilor (îmbrăcăminte, lenjerie de pat etc.).
Art. 10 Se interzice salariaţilor să poarte îmbrăcămintea proprie peste echipamentul individual de
protecţie.
Art. 11 În timpul efectuării tuturor manevrelor cu pericol de contaminare, salariaţii vor purta masca
de protecţie de unică folosinţă.
Art. 12 Pe lângă echipamentul individual de protecţie corespunzător salariaţii vor fi dotaţi, după caz,
cu unguente de protecţie, material igienico-sanitar şi soluţii de neutralizare a nocivităţilor, pentru
protecţia ochilor şi igiena tegumentelor.
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Art. 13 Înainte de fumat, servirea mesei, precum şi după fiecare manevră contaminantă, mâinile vor
fi spălate cu apă caldă şi săpun lichid. După spălare se va aplica pe mâini o soluţie dezinfectantă, sau
antiseptică şi apoi mâinile vor fi şterse cu prosoape de hârtie de unică folosinţă.
Art. 14 În spaţiile în care se desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţi se va menţine permanent
curăţenia şi se va efectua dezinfecţia.
Art. 15 În încăperile de lucru sunt interzise depozitarea alimentelor şi servirea mesei, precum şi
fumatul.
Art. 16 (1) Toate căile de acces vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de orice obstacol şi vor fi
marcate vizibil. Căile de acces vor fi nivelate şi amenajate, după caz, în vederea scurgerii apei.
(2) Pentru curăţarea şi dezinfecţia pavimentelor şi a celorlalte suprafeţe nu vor fi utilizate
materiale inflamabile, toxice sau care favorizează alunecarea.
Art. 17 Aparatele pentru administrarea oxigenului, aparatele izolante şi măştile filtrante vor fi
păstrate şi verificate în spaţii special amenajate.
Art. 18 Grupurile sanitare destinate celor care lucrează cu substanţe toxice sau materiale
contaminante vor fi separate de celelalte grupuri sanitare.
Art. 19 Pentru duşuri se va asigura numai apă potabilă caldă şi rece.
Art. 20 Iluminarea şi ventilarea naturală a interiorului clădirilor vor fi asigurate prin ferestre uşor
accesibile şi care să poate fi deschise cu uşurinţă. Ferestrele vor fi menţinute curate în permanenţă,
iar periodic se va verifica funcţionalitatea sistemului de închidere.
Art. 21 În incinta unităţilor sanitare, circulaţia va fi astfel organizată încât, vehiculele şi personalul
salariat să se deplaseze pe căi separate. Salariaţii vor circula numai pe spaţiile destinate în acest scop.
Iarna se va curăţa zăpada de pe căile de circulaţie şi se vor împrăştia materiale antiderapante.
Art. 22 Căile de circulaţie, ieşirile din clădiri, locurile de muncă periculoase vor fi semnalizate cu
tăbliţe avertizoare.
Art. 23 Orice denivelări sau goluri situate în zonele de circulaţie vor fi, după caz, acoperite cu capace
rezistente, asigurate contra deplasărilor laterale sau îngrădite cu balustrade şi marcate cu tăbliţe
avertizoare.
Art. 24 În orice încăpere în care se desfăşoară activităţi medicale se va asigura, chiuvetă cu apă caldă
şi rece.
Art. 25 În unităţile sanitare se va asigura aprovizionarea cu apă caldă, în cantităţile necesare, timp
de 24 de ore.
Art. 26 (1) Colectarea reziduurilor solide menajere se va face separat de cele rezultate din activitatea
medicală.
(2) Colectarea reziduurilor se face în recipiente închise, care vor fi evacuate ori de câte ori este
nevoie.
Art. 27 (1) Toate unităţile sanitare vor avea amenajate încăperi separate pentru depozitarea
intermediară a reziduurilor menajere şi a celor rezultate din activitatea medicală.
(2) Încăperile vor avea pereţii şi pardoseala din materiale care să permită spălarea şi
dezinfecţia şi vor fi dotate cu recipiente (tip pubelă) care vor fi, la rândul lor, spălate şi dezinfectate.
(3) Transportul recipientelor se va face pe cărucioare astfel:
 la rampa de gunoi, pentru cele cu reziduuri gospodăreşti;
 la crematoriu, pentru cele cu reziduuri rezultate din activitatea medicală.
Art. 28 Se interzic colectarea şi predarea ambalajelor de sticlă (sticle, borcane etc.) din unităţile
sanitare la centrele de colectare, fără sterilizarea lor prealabilă.
Art. 29 Materialul textil scos la reformă (lenjerie de pat, lenjerie de corp, paturi etc.) din unităţile
sanitare nu va fi predat centrelor de colectare, fără dezinfecţia lor prealabilă.
Art. 30 În spaţiile de lucru din unităţile sanitare se va asigura o temperatură, după cum urmează:
22˚C pentru cabinetele de consultaţii şi sălile de tratament;
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18˚C pentru sălile de aşteptare, spaţiile de circulaţie de incintă şi grupurile sanitare.
Art. 31 Se interzice orice intervenţie cu mâinile unse de grăsime, la recipientele de oxigen şi la
aparatele de oxigenare.
Protectia impotriva electrocutarii
Art. 32 Dupa orice interventie care a necesitat deschiderea sau demontarea carcaselor, capacelor,
aparatorilor etc., acestea se vor inchide sau se vor monta.
Art. 33 Orice interventie asupra instalatilor electrice (reparatii, reglaje) se va face numai dupa
intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricieni instruiti si autorizati.
Art. 34 Cablurile electrice se vor proteja impotriva deteriorarilor.
Art. 35 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri
tehnice si organizatorice, conform reglementarilor in vigoare: legarea la centura de impamantare a
echipamentelor tehnice alimentate la tensiunea de 380V, masurarea periodica a rezistentei de
dispersie, etc.
Art. 36 Se interzice descompletarea echipamentului electroizolant (podete, covoare electroizolante
etc.) aferent echipamentelor tehnice.
Art. 37 Se interzice efectuarea oricarei interventi cu mainile umede la echipamentele tehnice
electrice.
Art. 38 Atunci cand din diverse motive sigurantele nu mai corespund, acestea vor fi inlocuite numai
cu sigurante calibrate.
Art. 39 Montarea, exploatarea, verificarea si repararea echipamentelor tehnice electrice se vor face
numai de catre lucratori autorizati.
Protectia impotriva incendiilor si exploziilor
Art. 40 Se interzice accesul salariatilor cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista pericolul
producerii incendiilor si exploziilor.
Art. 41 In spatiile de lucru in care se manipuleaza materii explozive si inflamabile, salariatii nu vor
purta imbracaminte din fibre sintetice sau incaltaminte cu accesorii metalici.
Art. 42 Manipularea materiilor explozive, inflamabile sau a celor care formeaza cu aerul amestecuri
explozive, se va face in locuri special amenajate.
Art. 43 La prepararea pulberilor compuse care au in componenta lor substante oxidoreducatoare, se
interzice orice manevra violenta care ar conduce la producerea exploziilor.
Art. 44 In spatiile de lucru in care se depoziteaza sau se manipuleaza materii inflamabile si
explozive, iluminatul va fi asigurat prin corpuri de iluminat in constructie antiexploziva.
Art. 45 In cazul in care pe pardoseala s-au scurs lichide inflamabile sau explozive, aceasta va fi
stearsa iar materialele utilizate la curatarea pardoselii vor fi scoase din incapere si depozitate in
locuri special amenajate.
Art. 46 Materiile explozive si inflamabile se vor transporta si depozita numai in recipiente metalice.
Se interzice transportul acestor produse in alte vase, bidoane, galeti, sticle sau vase dn material
plastic.
Art. 47 Se interzice manipularea recipientelor cu eter, chelen si ciclopropan in apropierea bisturiului
electric.
Art. 48 Produsele periculoase (inflamabile, explozive, toxice, caustice etc.) vor avea marcate clar pe
ambalaj:
- denumirea chimica uzuala a substantei;
- densitatea sau concentratia substantei;
- gradul de pericol pe care il reprezinta;
- reprezentarea grafica a semnului de avertizare standardizat.
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Art. 49 La manipularea recipientelor cu gaze sub presiune, a gazelor lichefiate, vor fi respectate
prescriptiile tehnice ISCIR.
Art. 50 Se interzice orice interventie cu mainile unse cu grasime la recipientele de oxigen si la
aparatele de oxigenare.
Art. 51 Se interzice orice conexiune intre reteaua de apa potabila si retelele de apa industriala,
pentru combaterea incendiilor.
Prevenirea contaminarii cu agenti nocivi (substante, microbi, virusuri, ciuperci,
viermi paraziti etc.)
Art. 52 Periodic se vor efectua deratizari. In sezonul cald, ferestrele incaperilor vor fi prevazute cu
site de protectie contra insectelor.
Art. 53 Punctele de distribuire a apei potabile vor fi mentinute in stare corespunzatoare.
Art. 54 De la robinetele de apa potabila se va bea numai cu paharul, fiind interzis a se pune gura pe
robinet.
Art. 55 Personalul medico-sanitar de toate specialitatile este obligat sa-si spele mainile cu apa si
sapun lichid, inainte si dupa contactul cu fiecare bolnav (examinare si aplicare de proceduri
terapeutice).
Art. 56 Se interzice personalului medico-sanitar ca, in timpul desfasurarii activitatii, sa manance si
sa-si atinga gura sau fata cu mainile.
Art. 57 Se interzice personalului medico-sanitar din alte sectii ale unitatii sanitare sa circule in sectia
de boli infectioase, tuberculoza, pediatrie, dermato-venerice, precum si in laboratoarele de
bacteorologie.
Legaturile cu aceste sectii se va face prin persoane special desemnate de conducerea persoanei
juridice.
Art. 58 Este obligatorie purtarea mastii de protectie de unica folosinta in urmatoarele sectii:
- pneumoftiziologie (baciloscopie pozitiva);
- medicina interna, saloane cu tusitori;
- pediatrie (sugari, terapie intensiva, otorinolaringologie, oftlamologie);
- boli contagioase;
- chirurgie - bloc operator;
- otorinolaringlogie;
- oftalmologice
Art. 59 Orice persoana care desfasoara activitati in domeniul sanatatii, permanent sau in stagiu, este
obligatoriu sa se autodeclare conducatorului locului de munca, in cazul in care prezinta semne de
imbolnavire, conducatorul locului de munca interzicandu-i accesul la locul de munca.
Art. 60 Salariatii din unitatile sanitare vor efectua vaccinarile obligatorii, pe categorii de personal
sau integral, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.
Art. 61 In unitatile sanitare cu paturi se vor asigura toate spatiile necesare circuitelor functionale
separate pentru diferite activitati. Aceste circuite vor permite un flux continuu al activitatii care sa
conduca la impiedicarea contaminarii mediului extern, prin separarea oricarei activitati septice de
cea aseptica, a obiectelor contaminate de cele necontaminate.
Art. 62 Actiunile de curatenie si dezinfectie se vor desfasura zilnic (de doua ori pe zi si ori de cate ori
este nevoie) si periodic, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.
Art. 63 In unitatile sanitare, pentru curatenie se interzice folosirea maturilor. Aceasta se va efectua
cu: perii, carpe, aspiratoare etc.
Art. 64 Pavimentele, peretii si mobilierul din fiecare incapere vor fi dezinfectate zilnic.
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Art. 65 Se interzice reutilizarea apei de spalat si a solutiei dezinfectante folosite la spalarea unei
incaperi, pentru spalarea altei incaperi. Acestea se vor deversa in reteaua de canalizare, la un grup
sanitar special amenajat, altul decat cel destinat bolnavilor sau salariatilor.
Art. 73 Curatenia si dezinfectia sunt obligatorii pentru toate grupurile sanitare.
Art. 74 Ustensilele si materialele folosite pentru curatenie si dezinfectie vor fi pastrate in incaperi
incalzite si aerisite, special amenajate.
Sterilizarea
Art. 78 Sterilizarea se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si cu
instructiunile furnizate de producatorul aparaturii sau al instrumentarului ce urmeaza a fi utilizat.
Art. 79 Pe toata durata ciclului de sterilizare se va urmari starea de functionare a aparaturii de
masura si control.
Art. 80 La fiecare sarja de sterilizare se vor introduce in aparatele de sterilizare teste de verificare a
eficientei sterilizarii.
Art. 82 Atat la statiile de sterilizare centrala cat si la nivelul sectiilor, cabinetelor si laboratoarelor,
se vor asigura circuite separate pentru instrumentarul si materialele sterilizate de cele nesterilizate.
Instrumentarul si materialele sterilizate si cele nesterilizate vor fi depozitate in locuri si recipiente
separate, totdeauna aceleasi, nefiind admis amestecul lor schimbarea recipientelor sau a locurilor de
depozitare.
Art. 83 In cazul sterilizarii la pupinel sau etuva, materialele se vor scoate din acestea numai dupa
coborarea temperaturii (in jur de 100˚C).
In timpul Sterilizarii nu se va deschide usa incintei de sterilizare pentru scoaterea sau introducerea
de instrumente sau materiale.
Art. 84 In cazul sterilizarii la autoclav, la terminarea sterilizarii, se vor deschide capacul sau usa
autoclavului dupa ce acul manometrului a ajuns la ZERO; acestea se vor deschide numai dupa un
timp de asteptare de 20 de minute.
Art. 85 Pentru a impiedica spargerea recipientelor de sticla cu solutii care au fost sterilizate la
autoclav, deschiderea acestora se va face numai dupa racire.
Art. 86 Incaperile autoclavelor vor fi utilizate numai conform destinatiei. Se interzice efectuarea in
aceste incaperi a altor activitati fara legatura cu procesul de sterilizare.
Art. 87 La scoaterea din aparatele de sterilizare, toate trusele si/sau casoletele vor fi banderolate,
avand obligatoriu, inscriptionate pe banderola data si ora scoaterii din aparat.
Art. 88 (1) Aparatele de masura si control ale echipamentelor de sterilizare, vor fi verificate la
termenele scadente, fiind interzisa utilizarea lor cand termenele sunt depasite, in cazul in care
aparatele de masura si control dau indicatii eronate sau au sigiliul rupt vor fi inlocuite.
(2) Se interzice functionarea aparatelor de sterilizare care au depasit durata de functionare.
Art. 89 Se interzice orice interventie la autoclavul aparatului de sterilizare in timpul functionarii
acestuia.
Art. 90 Aparatele de sterilizare scoase din uz nu vor mai fi folosite. Ele vor fi inlocuite cu aparate
care permit sterilizarea instrumentarului si a altor obiecte puse in pachete si nu in ambalaje metalice.
Numele si prenume voluntar

Semnătura

………………………………...........

………………….

Intocmit,
Ing.SUBA PAUL CRISTIAN, compartiment intern prevenire si protectie a muncii
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