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Listă de verificare privind condițiile de muncă
Agricultură și horticultură1

De completat de către întreprindere/utilizator Denumirea întreprinderii/utilizatorului

Denumirea întreprinderii/utilizatorului:

Completat de:

Data (zz-ll-aaaa):

Postul/denumirea comenzii:

Scurtă fișă a postului (poate fi adăugată și ca anexă): 

Întreprinderea/utilizatorul cunoaște obligația legală de:
  a informa lucrătorul temporar, înainte de începerea munci, cu privire la riscuri și la măsurile  

care trebuie luate;
  a pune la dispoziția lucrătorului temporar, înainte de începerea muncii, echipamentele  

individuale de protecție (EIP) necesare;
  a-i oferi lucrătorului temporar un instructaj introductiv;
  a îndeplini rolul de conducere pentru lucrătorul temporar și a supraveghea spațiul de lucru.

Aspecte importante:
Dispozițiile detaliate se găsesc în:
Legea privind condițiile de muncă: în special articolul 1 alineatul 1; articolul 3; articolul 5 alineatul 5; 
articolul 8; Waadi (Legea privind repartizarea forțelor de muncă de către intermediari): articolul 11.
Aspectele importante și diverse sfaturi pentru siguranța și sănătatea în muncă se găsesc în cata-
loagele privind condițiile de muncă ale sectorului agricol și al sectorului verde: www.agroarbo.nl.

 1 Înainte de începerea lucrărilor pe care le va avea de îndeplinit, lucrătorul temporar trebuie să dețină 
diplomele sau certificatele necesare în materie de siguranță.

 Da  Nu

Dacă da: 
 Permis de conducere: B/BE/C/CE2 
 Permis de conducere de tractor pentru tineri 
 Certificat de conducător de motostivuitor
  Autorizație pentru stropit/certificat privind competențele de aplicare a produselor biocide  
și pentru protecția plantelor

 Altceva, și anume:

 2  Lucrătorul temporar va lucra cu mașini – de exemplu, mașini pentru pregătirea solului, transport, 
recoltare – în contextul cărora există riscul de tăiere, strivire, zdrobire etc.

 Da  Nu

Descriere:

1  Special pentru agricultura/culturile pe teren deschis, cultivarea bulbilor de flori, cultivarea 
fructelor și domeniul serelor.

2  B = autoturism, BE = autoturism + remorcă, C = camion, CE = camion + remorcă
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Aspecte importante:
  Fără a avea experiență, nu aveți voie niciodată să începeți pur și simplu să lucrați cu astfel  

de mașini. 
  Cereți-i superiorului dvs. direct explicații privind funcționarea și privind o metodă 

de lucru prudentă.
  Dacă încă nu ați împlinit 18 ani, puteți conduce mașini periculoase numai sub 

supravegherea unui angajat cu experiență.

 3 Lucrătorul temporar va lucra într-un mediu cu utilaje care se deplasează – de exemplu, mașini 
pentru transport, prelucrarea solului, recoltare – în contextul cărora există risc de coliziune.

 Da  Nu

Descriere:

Aspecte importante:
 Fiți atent(ă) la mașinile care circulă în zona în care vă aflați. Păstrați distanța. 
 Asigurați-vă că puteți auzi ce se întâmplă în jurul dvs., nu ascultați muzică la volum mare.

 4 Lucrătorul temporar va lucra în preajma unor utilaje – precum sortatoare cu bandă și mașini de 
recoltat – în contextul cărora există riscul de agățare sau de strivire.

 Da  Nu

Descriere:

Aspecte importante:
 Fiți atent(ă) la componentele în mișcare ale utilajelor. 
 Păstrați distanța. Nu purtați haine largi, păr lung sau podoabe.

Faceți clic aici pentru a vedea clipul Stigas „Strivirea” pe www.altijdalert.nl

 5  Lucrătorul temporar va lucra cu unelte (de grădinărit) – precum cuțit, foarfecă – în contextul cărora 
există riscul de tăiere.

 Da  Nu

Descriere:

Aspecte importante:
  Trebuie să știți cum să utilizați uneltele (de grădinărit), atât cele manuale, cât și cele electrice  

și pneumatice.
  Cereți-i superiorului dvs. să vă explice o metodă de lucru prudentă.
  Purtați echipamentul individual de protecție corect (de exemplu, încălțăminte de protecție la 

foarfeca electrică).
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 6 Lucrătorul temporar lucrează la înălțime – de exemplu, la o mansardă, pe o platformă, într-o 
nacelă autoridicătoare, pe structura de acoperire a serei, în copac, pe o căpiță de fân, pe scară –, 
existând riscul să cadă de la înălțime.

 Da  Nu

Unde și când:

Aspecte importante:
 Fiți deosebit de atent(ă) când lucrați la înălțime.
  Folosiți echipamentele de lucru necesare pentru lucrul la înălțime, cum ar fi o nacelă 

autoridicătoare sau un cărucior de recoltare special.
 Cereți-i superiorului dvs. să vă explice o metodă de lucru prudentă.

Faceți clic aici pentru a vedea clipul Stigas „Căderea de la înălțime” pe www.altijdalert.nl

 7 Lucrătorul temporar va lucra la culturi tratate cu produse pentru protecția plantelor și/sau cu  
biocide sau va decoji bulbi de flori dezinfectați, intrând astfel în contact cu produsele respective.

 Da  Nu

Unde și când:

Aspecte importante:
  Nu lucrați în zona cultivată dacă nu a trecut încă termenul de așteptare până la reintrarea în 

zonă (minimum 24 de ore, iar la anumite produse chiar mai mult).
  Acoperiți-vă pielea, pe cât posibil, cu îmbrăcăminte de bumbac (pantaloni lungi, mâneci lungi)  

și mănuși de bumbac.
  Dacă protejarea plantelor se face cu produse lichide, îmbrăcămintea de bumbac nu protejează 

suficient. În acest caz, purtați îmbrăcăminte impermeabilă. Ulterior, curățați-vă îmbrăcămintea 
impermeabilă.

  Spălați-vă mâinile înainte de a consuma alimente sau băuturi sau de a fuma. 
  Puneți-vă îmbrăcăminte curată în fiecare dimineață.

 8  Lucrătorul temporar se confruntă cu următoarele activități solicitante din punct de vedere fizic: 
 împingere și tragere (a cărucioarelor, de exemplu);
 ridicare/transportare (de exemplu, la paletizarea lăzilor și a cutiilor); 
 poziție aplecată în timpul lucrului (de exemplu, la recoltare);
 alte poziții incomode (de exemplu, lucrul cu mâinile mai sus de înălțimea umerilor); 
 muncă în cicluri scurte și mișcări repetitive (de exemplu, la tăiere, cules, decojirea bulbilor); 
 muncă stând în picioare.
 Altceva, și anume:

Unde și când:
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Aspecte importante:
  Cereți-i superiorului dvs. să vă explice metoda de lucru cel mai puțin solicitantă.
  Folosiți echipamentele de lucru existente (de exemplu, echipamente de ridicat, stivuitoare și 

sisteme de recoltare și plantare specifice. Atenție: anumite echipamente de lucru aveți voie să 
le utilizați numai dacă aveți competențe în acest scop).

 Variați munca pe cât posibil. 
 Ridicați împreună cu un coleg obiectele grele. 
 Nu uitați de poziția corpului.

 9  Lucrătorul temporar:
 lucrează: în interior
 în exterior
 în celule frigorifice

și are nevoie de următoarea îmbrăcăminte de lucru în timpul prestării muncii:

Echipament Pus la dispoziție de către client
 Încălțăminte adecvată explicație:  Dа  Nu – explicații:
 Pantofi de protecție tip S2 /

 Cizme de protecție tip S4  Dа  Nu – explicații:
 Pantaloni de lucru/salopetă  Dа  Nu – explicații:
 Pulovăr  Dа  Nu – explicații:
 Jachetă de lucru  Dа  Nu – explicații:
 Jachetă impermeabilă +  

 pantaloni impermeabili  Dа  Nu – explicații:
 Vestă termoizolantă  Dа  Nu – explicații:
 Îmbrăcăminte de protecție solară  Dа  Nu – explicații:
 Îmbrăcăminte de iarnă  Dа  Nu – explicații:
 Altceva, și anume:

Aspecte importante:
  Îmbrăcămintea de protecție solară constă în pantaloni lungi, tricou cu mânecă lungă, șapcă cu 

protecție pentru ceafă sau pălărie cu bor larg și loțiune de protecție solară (cel puțin cu factorul 
20) pentru pielea neprotejată.

  Îmbrăcămintea de iarnă înseamnă salopetă de iarnă, parka (jachetă de iarnă), căciulă și  
eventual cămașă de corp și izmene.

 10  Lucrătorul temporar va lucra în situații cu mult praf (de exemplu, la sortarea cartofilor).
 Dа  Nu

Unde și când:
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Aspecte importante:
  Folosiți echipament de protecție respiratorie. Cel puțin mască de protecție respiratorie sau 

mască de praf tip P2 (de exemplu, o mască cu codul FFP2). Tipul P1 este inadecvat!
  Păstrați curat echipamentul de protecție respiratorie. Nu îl purtați peste păr sau la ceafă. 
  Înlocuiți echipamentul de protecție respiratorie conform indicațiilor de utilizare.
  Purtați, de asemenea, ochelari de protecție împotriva prafului și mănuși.
  Dacă există praf în concentrație ridicată, purtați mască de praf cu unitate de alimentare cu  

oxigen și salopetă antipraf. 
  Nu fumați și nu consumați alimente sau băuturi în spațiul de lucru.

 11 Există alte riscuri cu care se confruntă lucrătorul temporar și care nu sunt menționate în această  
listă de verificare?

 Dа  Nu

Descrierea acestor riscuri:

 

 12 Atenție, lucrătorul temporar:
  nu aplică el însuși produsele de protecție a plantelor și produsele biocide (de exemplu,  

la stropirea plantelor, la împrăștierea granulelor și la dezinfectarea bulbilor)3;
  nu lucrează el însuși în celule ULO (ULO = Ultra Low Oxigen = celule cu concentrație foarte 

scăzută a oxigenului). Acestea sunt celule frigorifice pentru depozitarea fructelor.
  
Semnătura

3  Exceptând cazul în care lucrătorul temporar are autorizație pentru stropit/certificat privind 
competențele de aplicare a produselor biocide și pentru protecția plantelor.
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