
Da. Dacă crezi că angajatorul tău sau activităţile altcuiva 
îti pun siguranţa sau sănătatea în pericol, ar trebui să-ţi 
exprimi îngrijorarea către anajator.

Angajatorii trebuie să îţi furnizeze informaţii privitoare la 
riscurile de la locul de muncă, cum eşti protejat, şi să 
te instruiască şi formeze pentru a şti cum să abordezi 
riscurile. Ar trebui să ţi se spună deasemenea cine îţi este 
supraveghetorul şi cine are experienţa necesară pentru a 
te ajuta atunci când este vorba de cotrolul riscurilor la locul 
de muncă.

Câteva întrebări care trebuie puse angajatorului / 
supraveghetorului atunci când începi munca
• Care sunt pericolele caracteristice muncii mele?
• Ce formare în siguranţa şi securitatea muncii voi primi?
• Voi fi sub supraveghere?
• Va trebui să port vreun echipament de siguranţă/protecţie? 
• Când mi se va arăta cum se foloseşte acesta?
• Când voi fi informat cu privire la procedurile în caz de urgenţă 

(incendiu, deversare chimică etc)?
• Unde se află extinctoarele, trusa de prim ajutor şi alte 

echipamente?
• Care sunt responsabilităţile mele cu privire la siguranţa şi 

securitatea în muncă?
• Cui mă adresez dacă am o întrebare legată de siguranţă?
• Ce fac dacă sunt rănit? Cine are pregătirea pentru acordarea 

primului ajutor?
• Care sunt regulile tale specifice legate de alimentaţia 

sănătoasă şi sănătatea mintală?

Dacă tocmai ai început să lucrezi sau eşti nou într-o 
meserie, acesta este momentul să te opreşti şi să te 
gândeşti la siguranţă.

Cel mai importante sfaturi pentru a fi în siguranţă la 
lucru
• Respectă regulile de siguranţă şi securitate în muncă
• Fii atent la noile pericole
• Observă indicatoarele de siguranţă
• Poartă echipamentul de protecţie furnizat
• Dacă nu eşti sigur, OPREŞTE-TE şi CERE ajutor.

Dacă eşti minor se aplică legi adiţionale. Angajatorul 
tău ar trebui să evalueze riscurile pentru sănătatea  
şi bunăstarea ta înainte de a începe munca, luând 
în considerare lipsa ta de experienţă şi lipsa de 
conştientizare a pericolelor.

Angajatorul tău ar trebui să îţi asigure siguranţa, 
securitatea şi bunăstarea la lucru. Ai dreptul să fii informat, 
consultat, şi să primeşti instrucţiuni şi supraveghere 
pentru a ţi se asigura siguranţa şi securitatea în muncă. 
Trebuie să ai grijă în mod raţional de propria ta siguranţă 
şi securitate dar şi de a celor din jur care ar putea fi 
afectaţi de munca ta. Trebuie să cooperezi cu angajatorul 
tău pentru a-l ajuta să-şi îndeplinească îndatoririle.

În parteneriat cu  Consiliile Districtului 11
Traduceri ale acestei broşuri sunt valabile pentru descărcare de pe www.hseni.gov.uk/newtothejob în următoarele limbi: chineză (mandarină), 
poloneză, lituaniană şi română.

Pentru mai multe informaţii:   
Vizitaţi: www.hseni.gov.uk/newtothejob 
Sunaţi: 0800 0320 121 
Contactaţi consiiul local pentru mai multe 
informaţii şi sfaturi. 

Consultă broşura                                   pentru mai 
multe informaţii.

Sunt minor – ce ar trebui să 
aştept de la angajator?

Care îmi sunt drepturile şi 
responsabilităţile la lucru?

Pot spune nu daca nu mă simt 
în sigurantă?

Ce formare ar trebui să 
primesc?
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Muncitorii sunt mult mai predispuşi la accidente în primele 
şase luni la locul de muncă*. Conform Regulamentului 
de  Siguranţa şi Securitate în  Muncă 2000, este de 
datoria angajatorului să se asigure că angajaţii noi şi fără 
experienţă nu se află în situaţii de risc din cauza:

• lipsei de experienţă
• necunoaşterii potenţialelor riscuri şi/ sau
• lipsei de maturitate
• dificultăţii înţelegerii limbii

1. Abilitate
Evaluarea abilităţilor noului angajat. De exemplu: 
• Nivelul de instrucţie – citire, scriere şi calcul
• Starea generală de sănătate
• Experienţa de muncă relevantă
• Abilitatea fizică de a face munca respectivă
• Nivelul de familiarizare cu munca respectivă şi cu locul de 

muncă (în special acolo unde condiţiile se schimbă rapid, 
cum ar fi pe şantierele de construcţii).

Evaluarea problemelor culturale şi de limbă (înţelegerea 
limbii engleze), acolo unde este cazul. Este posibil să fie 
nevoie să se utilizeze metode vizuale non-verbale cum ar 
fi imagini, indicatoare sau materiale de învăţare precum 
videoclipuri /DVD-uri/CD-ROM.

2. Instruirea iniţială 
Angajatorul trebuie să asigure instruirea iniţială. Aceasta 
trebuie organizată cu grijă, incluzând imagini ce reprezintă 
pericolele acolo unde este posibil, şi folosindu-se un 
limbaj clar şi simplu. Noul loc de muncă sau şantierul 
trebuie prezentat noilor muncitori, şi trebuie indicat 
unde sunt localizate principalele pericole (de ex.  căderi, 
manipulare şi transport).

3. Măsuri de control
Angajatorul se va asigura că măsurile de control pentru 
protecţia împotriva riscurilor sunt la zi şi sunt utilizate şi 
respectate în mod corespunzător:
• Angajaţii şi responsabilii cu siguranţa şi securitatea în muncă 

trebuie implicaţi în discuţiile referitoare  la riscuri şi cum să se 
asigure că începătorii sunt protejaţi.

• Se subliniază importanţa raportării accidentelor şi a  altor 
întâmplări care ar fi putut conduce la accidente.

• Trebuie făcute toate aranjamentele necesare pentru 
supravegherea siguranţei şi securităţii.

• Dacă este necesar, se asigură distribuirea şi întreţinerea  
echipamentului personal de protecţie fără costuri către 
angajat.

4. Informarea
Se vor asigura informarea, instruirea şi formarea cu privire 
la riscurile la care sunt expuşi noii angajaţi şi măsurile de 
prevenire pe care trebuie să le ia pentru evitarea acelor 
riscuri.

5. Supraveghere
Tebuie asigurată supravegherea corespunzătoare. 
Muncitorii trebuie să ştie cum să îşi exprime îngrijorările şi 
supraveghetorii trebuie să cunoască posibilele probleme 
datorate lipsei de familiarizare şi de experienţă.

6. Verificarea înţelegerii
Se va verifica dacă muncitorii au înţeles informaţiile, 
instrucţiunile şi formarea necesară pentru a lucra în 
siguranţă şi dacă le respectă, în special în timpul primelor 
zile/săptămâni la locul de muncă. Se va verifica dacă 
muncitorii ştiu cum şi către cine îşi pot exprima îngrijrările 
cu privire la siguranţa şi securitatea în muncă, şi dacă 
sunt la curent cu toate aranjamentele şi procedurile de 
urgenţă. 
 
Trebuie luate în considerare nevoile muncitorilor 
vulnerabili cum ar fi tinerii şi imigranţii. Tinerilor, în 
particular, le poate lipsi experienţa şi maturitatea 
la locul de muncă în comparaţie cu colegii lor, de 
aceea se pot afla în situaţii de risc. 
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Şase paşi pentru a proteja angajaţii 
noi sau fără experienţă:
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