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Munca în condiþii de securitate pe acoperiºuri
Activitãþile efectuate pe aco-
periºuri pot fi periculoase, ºi de
aceea este esenþial sã li se aplice
standarde ridicate de securitate
în muncã, indiferent de durata
acestor activitãþi. Prezenta fiºã
informativã cuprinde reco-
mandãri legate de aspectele fun-
damentale referitoare la munca
în condiþi i  de securitate pe
acoperiºuri, fãrã a se putea însã

constitui într-un ghid detaliat. În cazul în care simþiþi nevoia de a
obþine consultanþã suplimentarã, vã recomandãm sã contactaþi au-
toritatea competentã de inspecþie sau alte instituþii relevante din
þara Dvs., înaintea începerii lucrului.

Mãsuri de prevenire în munca pe acoperiºuri

Lucrarea este necesarã?

Cea mai bunã metodã pentru a preveni o cãdere de pe acoperiº
sau prin acoperiº este aceea de a evita urcatul pe acesta. În cazul
în care este necesar sã se efectueze o anumitã lucrare, trebuie sã
ne întrebãm dacã aceasta nu poate fi executatã fãrã a fi necesar ur-
catul pe acoperiº, iar în cazul unui rãspuns negativ la respectiva în-
trebare, sã studiem modalitatea prin care durata lucrului pe
acoperiº poate fi redusã. De exemplu, poate fi posibil ca secþiuni de
acoperiº sã fie parþial asamblate la sol, în scopul reducerii la minim
a duratei de lucru la înãlþime. 

Înainte de începerea lucrãrilor

Înainte de începerea lucrãrilor, trebuie efectuatã o evaluare a
riscurilor asociate tuturor lucrãrilor executate pe acoperiº. Trebuie
asigurate echipamentele necesare ºi implementate mãsuri de pre-
venire ºi sisteme de lucru adecvate, iar lucrãtorilor trebuie sã li se
facã instruirea  corespunzãtoare ºi sã li se dea dispoziþii clare. Toate
activitãþile care se desfãºoarã pe acoperiº, inclusiv cele de scurtã
duratã (respectiv cele a cãror duratã este mai curând de ordinul
minutelor decât al orelor), trebuie planificate cu grijã, pentru a re-
duce la minim riscurile pentru lucrãtori. 

Prevenirea cãderii de la înãlþime

Acolo unde existã riscul de cãdere de la înãlþime, în timpul lucrului
pe acoperiº sau în timpul accesului pe ºi de pe acesta, trebuie
adoptate mãsuri corespunzãtoare de prevenire. Înainte de a se re-
curge la mãsuri de protecþie individualã, trebuie adoptate mãsuri
colective de protecþie împotriva riscurilor de cãdere de la înãlþime,
bazate pe rezultatele evaluãrii riscurilor. Orice mijloc de protecþie
prevãzut în scopul prevenirii cãderii de la înãlþime (cum ar fi o
balustradã) trebuie sã fie îndeajuns de rezistent pentru a preveni
sau opri cãderile ºi a împiedica accidentarea lucrãtorilor.

Mãsurile de prevenire a cãderii trebuie sã fie luate înainte de
începerea lucrului la  înãlþime ºi menþinute pânã la sfârºitul
respectivelor lucrãri. În cursul lucrului pe acoperiº trebuie luate în
considerare efectele condiþiilor meteorologice, întrucât apariþia
gheþii, a umezelii sau vântului pot mãri semnificativ riscul de cãdere
a persoanelor sau materialelor. 

Cãderea materialelor

Cãderea de la înãlþime a materialelor poate provoca accidente
mortale. De aceea, de pe un acoperiº nu trebuie aruncat nimic.
Adoptaþi urmãtoarele mãsuri:

utilizaþi jgheaburi-tobogan închise pentru evacuarea deºeurilor,
sau coborâþi materialul cu ajutorul unor mijloace de ridicat;
nu lãsaþi sã se acumuleze material care ar putea sã cadã de la
înãlþime;
preveniþi accesul persoanelor în zonele periculoase de sub sau de
lângã lucrãrile ce se desfãºoarã pe acoperiºuri;
utilizaþi plase de reþinere a sfãrâmãturilor, cãi pietonale acoperite
sau alte mãsuri similare de prevenire a vãtãmãrilor cauzate de
cãderea materialelor;
acolo unde este posibil, evitaþi aducerea unor obiecte de mari
dimensiuni ºi greutãþi pe acoperiºuri;
asiguraþi-vã cã toate materialele sunt corect stocate, în special pe
timp de vânt.

Instruire

Pentru a munci în condiþii de securitate, lucrãtorii implicaþi în activi-
tãþi desfãºurate pe acoperiºuri trebuie sã dispunã de cunoºtinþe,
calificare ºi experienþã corespunzãtoare. Lucrãtorii trebuie instruiþi
pentru a recunoaºte riscurile, a înþelege sistemele adecvate de lu-
cru ºi a dobândi competenþa ºi deprinderile cerute de executarea
respectivelor lucrãri, cum ar fi montarea balustradelor, operarea
unei platforme mobile de acces, instalarea  ºi utilizarea sistemelor
complexe de oprire a cãderilor de la înãlþime (centuri de siguranþã
complexe ºi componente specifice). 

Tipuri de acoperiºuri

Acoperiºuri plate

Lucrul pe acoperiºurile plate implicã riscuri ridicate. Persoanele pot
cãdea:

de pe marginea unui acoperiº a cãrui execuþie s-a încheiat;
de pe o margine a unei porþiuni aflate în lucru;
prin deschideri, rosturi sau luminatoare fragile de acoperiº.

În cursul lucrului pe acoperiºuri plate, acolo unde existã riscul cã-
derii de la înãlþime, este necesarã adoptarea de mãsuri de preve-
nire. La marginea acoperiºului, în dreptul deschiderilor ºi punctelor
de acces pe acoperiº, precum ºi în locurile unde existã luminatoare
fragile de acoperiº, pot fi necesare mãsuri de protecþie. 

Acoperiºuri înclinate

De pe acoperiºurile înclinate, persoanele pot cãdea:

de pe streºini;
prin alunecarea de pe acoperiº ºi apoi peste streaºinã;
prin acoperiº, cãtre interior;
pe la zidurile de fronton.

Balustradele trebuie sã fie suficient de rezistente pentru a reþine
persoanele aflate în cãdere. Cu cât panta este mai lungã ºi
înclinarea este mai pronunþatã, cu atât balustrada trebuie sã fie
mai rezistentã. Platformele de lucru acþionate mecanic pot sã se
constituie în locuri de muncã în condiþii de securitate, ca alternativã
la lucrul efectuat direct pe acoperiº. Acestea îºi pot dovedi utilitatea
mai ales pentru lucrãrile de scurtã duratã ºi în timpul demolãrilor,
acolo unde în planul acoperiºului se creeazã întreruperi. 

Trebuie asigurate atât cãi de acces ºi evacuare, cât ºi locuri de
muncã în condiþii de securitate. Întrucât nu se poate pãºi în condiþii
de securitate peste plãcile de ardezie ºi þigle, poate fi necesarã
amplasarea de scãri de acoperiº sau alt echipament similar. 
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Acoperiºuri fragile

Materialele fragile sunt acelea care nu pot rezista la greutatea unei
persoane ºi a oricãror încãrcãri care li se aplicã. Multe ansambluri
de acoperiº sunt, sau pot deveni, fragile. Azbocimentul, fibra de
sticlã ºi, în general, materialele plastice, pot deveni fragile prin îm-
bãtrânire, în timp ce foile de tablã pot rugini. Pe acoperiºurile in-
corect reparate, este posibil ca tablele sã nu fie fixate în mod cores-
punzãtor. Acoperiºurile pot avea zone fragile care nu sunt imediat
identificabile (cum sunt luminatoarele), sau pot fi temporar fragile,
în special în cursul lucrãrilor de construcþie. 

Un acoperiº fragil nu este un loc de muncã sigur ºi nu trebuie per-
mis accesul la acesta fãrã aplicarea unor mãsuri de prevenire co-
respunzãtoare. 

Acoperiºuri industriale

Lucrul pe acoperiºuri industriale, cu deschideri mari, prezintã riscuri
de cãdere:

de pe marginea acoperiºului;
prin goluri rãmase libere în acoperiºul parþial executat;
prin panourile de cãptuºire;
pe la rosturi, acolo unde acestea nu pot fi evitate sau protejate;
de pe ºarpantã, cum ar fi atunci când se depãºeºte capacitatea
portantã a învelitorii;
prin luminatoare sau învelitori fragile ori fixate provizoriu.

O bunã planificare poate reduce în mod semnificativ riscurile
asociate activitãþilor de realizare a acoperiºurilor industriale. În
acest sens, elementele cheie sunt:

Reducerea necesitãþii de deplasare a lucrãtorilor pe acoperiº, prin:

utilizarea platformelor de încãrcare;
asigurarea aprovizionãrii, la timpul ºi locul potrivit, a tablelor
corespunzãtoare, pe mãsura necesitãþilor de montaj; 
amenajarea unor puncte de acces amplasate convenabil în
raport cu poziþia de lucru.

Reducerea la minim a posibilitãþii cãderilor de la înãlþime, fiind
preferabil sã asiguraþi locuri de muncã în condiþii de securitate,
mai curând decât sã vã bazaþi pe echipamentul de oprire a
cãderilor de la înãlþime. 

Lucrul pe acoperiºuri existente

Acest tip de activitate include inspectarea, întreþinerea ºi curãþarea,
precum ºi renovarea, decopertarea ºi demontarea. În activitãþile de
inspectare ºi curãþare sunt adesea implicaþi nespecialiºti, cum sunt
personalul de curãþenie, de pazã sau de administraþie. Astfel de ac-
tivitãþi nu trebuie desfãºurate fãrã realizarea unei evaluãri adecvate
a riscurilor, urmatã de planificare, mãsuri de prevenire ºi suprave-
ghere corespunzãtoare a acestora.

Atunci când planificaþi repararea, renovarea sau demontarea unor
acoperiºuri, luaþi în considerare modul în care materialul de

acoperire va fi îndepãrtat de pe acoperiº ºi depozitat. În timpul pro-
cesului de demontare sunt necesare mijloace de protecþie împotri-
va cãderii de la înãlþime a lucrãtorilor. Este esenþial sã se adopte un
sistem de lucru sigur la demolarea sau demontarea acoperiºurilor
ºi a materialelor  din componenþa acestora.

Legislaþie

Principalele directive UE referitoare la lucrul pe acoperiº sunt:

Directiva Consiliului 89/391/EEC din 12 iunie 1989  privind
punerea în aplicare de mãsuri pentru promovarea îmbunãtãþirii
securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor la locul de muncã;
Directiva Consiliului 92/57/EEC din 24 iunie 1992 privind cerinþele
minime de securitate ºi sãnãtate care se aplicã pe ºantierele
temporare sau mobile;
Directiva 2001/45/EC a Parlamentului European ºi a Consiliului
din 27 iunie 2001, care aduce amendamente Directivei
Consiliului 89/655/EEC, privind cerinþele minime de securitate ºi
sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor
tehnice la locul de muncã.

Directivele europene stabilesc standarde minimale pentru
securitatea ºi sãnãtatea în muncã, ºi sunt transpuse în legislaþia
naþionalã a  tuturor Statelor Membre. Legislaþia naþionalã poate sã
prevadã ºi standarde mai ridicate, astfel încât este necesar sã
consultaþi autoritãþile competente din þara Dvs. în aceastã privinþã. 

Alte informaþii

Prezenta fiºã informativã a fost întocmitã pentru sprijinirea Sãp-
tãmânii Europene 2004 pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. Pe
site-ul http://ew2004.osha.eu.int sunt disponibile ºi alte fiºe infor-
mative din aceastã serie precum ºi mai multe informaþii privind sec-
torul construcþiilor. Aceastã serie este actualizatã în mod continuu. In-
formaþii în legãturã cu legislaþia UE privind securitatea ºi sãnãtatea în
muncã pot fi gãsite la adresa http://europe.osha.eu.int/
legislation/.

Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spania

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Planificarea activitãþii pe acoperiºuri vechi
Activitatea pe acoperiºurile vechi necesitã o planificare rigu-
roasã, întrucât este necesar :

sã se identifice pãrþile fragile ale acoperiºului;
sã se identifice mãsurile de prevenire;
sã se þinã legãtura cu clientul (acolo unde acest lucru este
necesar);
sã se efectueze, în unele cazuri, o verificare a structurii
construcþiei; ºi, în toate cazurile
sã se efectueze o evaluare a riscurilor.

Consultãri

Consultarea angajaþilor constituie o cerinþã. Utilizarea
cunoºtinþelor acestora contribuie la identificarea pericolelor ºi
implementarea soluþiilor. Angajaþii trebuie consultaþi în legã-
turã cu mãsurile privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã, pre-
cum ºi înainte de introducerea unor noi tehnologii sau produse.
Aceastã consultare contribuie la asigurarea implicãrii lucrãto-
rilor atât în procedurile privind securitatea ºi sãnãtatea în
muncã, precum ºi în îmbunãtãþirea acestora.
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