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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES

Activit i ale ITM Neam  pentru asigurarea protec iei lucr torilor privind
expunerea la agen i cancerigeni sau  mutageni la locul de munc

Pe parcursul trimestrului IV 2022, Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  desf oar
Ac iunea de con tientizare i control vizând modul de respectare a cerin elor
minime de securitate i s tate în munc  pentru asigurarea protec iei lucr torilor
împotriva riscurilor legate de expunerea la agen i cancerigeni sau mutageni la locul de
munc .

Obiectivele acestei ac iuni sunt: prevenirea îmboln virilor profesionale generate de
agen ii cancerigeni i mutageni prezen i la locurile de munc , cre terea gradului de
con tientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agen i cancerigeni i
mutageni la locul de munc  precum i monitorizarea punerii în aplicare a
prevederilor legale europene privind asigurarea securit ii i s ii lucr torilor
expu i la agen i cancerigeni i mutageni.

Agen ii chimici cancerigeni genereaz  riscuri majore la adresa securit ii i a
ii lucr torilor deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine

în elese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale iar de
multe ori acestea nu sunt comb tute corespunz tor.

Evaluarea riscurilor  reprezint  o obliga ie legal  pentru to i angajatorii în cazul în
care, la locurile de munc , sunt prezente substan e periculoase. Angajatorii
trebuie, de asemenea, s  respecte o ierarhie specific  a m surilor de prevenire:
eliminarea, substitu ia, m surile tehnice, m surile organizatorice i protec ia
individual .

Ac iunea se desf oar  în toate jude ele la angajatori din toate domeniile de
activitate care utilizeaz  la locurile de munc  agen i chimici cancerigeni sau
mutageni.

       Inspector ef
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