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FIȘA INFORMATIVĂ NR.  6
RISCURI PROFESIONALE BIOLOGICE NOI LA CARE SUNT 

EXPUȘI LUCRĂTORII 

Riscul biologic se referă la riscul pe care un 
agent biologic îl poate determina în organismul 
uman. Microorganismele cu risc biologic 
(bacterii, virusuri, fungi etc) reprezintă un pericol 
biologic și pot avea impact negativ asupra stării 
de sănătate a organismului uman.

Simbolul international pentru pericol biologic

Pandemia reprezintă un risc biologic ce poate 
conduce la dezastre. Conform terminologiei 
adoptate de Oficiul Națiunilor Unite pentru 
Reducerea Riscurilor de Dezastre (UNDRR), un 
dezastru poate fi definit ca o perturbare gravă a 
funcționării unei comunități sau a unei societăți 
care implică pierderi și efecte pe scară largă 
umane, materiale, economice sau de mediu, 
care depășește capacitatea comunității sau 
societății afectate să facă față utilizării propriilor 
resurse.

Sursa: United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction

Pandemia de COVID-19 (boala cauzată de 
virusul SARS-CoV-2) a produs dezechilibre în 
foarte multe domenii de activitate. 

Companiile trebuie să se adapteze la noile 
provocări şi la schimbările importante în care își 
desfășoară activităţile specifice: pe de o parte 
pentru a asigura produse și servicii de calitate 
şi, pe de altă parte, pentru a proteja sănătatea şi 
securitatea lucrătorilor.

În contextul apariției unui risc nou, angajatorii au 
obligația legală de a revizui evaluarea riscurilor 
cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă 
la nivelul organizației şi să actualizeze planul de 
prevenire şi protecție. 

Art. 6 (1) din Legea nr. 319/2006, cu modificările 
și completările ulterioare, prevede că angajatorul 
are obligația de a asigura securitatea și sănătatea 
lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

Gestionarea și controlul riscului de 
contaminare cu COVID-19 la locul de muncă

Angajatorii trebuie să gestioneze situații noi 
apărute în companie, să se adapteze și să 
răspundă noilor provocări.

Angajatorii au obligația de a asigura și menține 
un mediu de muncă ce nu prezintă riscuri pentru 
sănătatea și securitatea angajaților. 

Angajatorii trebuie să asigure măsuri de 
prevenire și protecție pentru a minimiza riscurile 
profesionale.



Angajatorii trebuie să asigure măsuri de 
prevenire și protecție pentru a minimiza riscurile 
profesionale, cum ar fi:

Angajatorii trebuie să colecteze informații 
actualizate de la autoritățile naționale și locale și 
să furnizeze lucrătorilor informațiile esențiale cu 
privire la situația emergentă a COVID-19.

Actualizarea informațiilor îi va ajuta pe lucrători 
să rămână motivați și să se adapteze noilor 
provocări.

Implicarea lucrătorilor

Implicarea lucrătorilor în evaluarea riscurilor și 
în elaborarea răspunsurilor constituie o parte 
importantă a bunelor practici în materie de 
sănătate și securitate. Acest lucru este valabil și 
în cazul măsurilor adoptate la locul de muncă în 
contextul COVID-19, o perioadă în care există 
un nivel ridicat de incertitudine și de anxietate în 
rândul lucrătorilor.

Sursa: https://www.cleaningcommunity.net/eu-osha-
covid-19-guidance-on-adapting-workplaces/  

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor pentru infecția cu noul 
coronavirus (COVID-19) la locul de muncă 
trebuie să ia în calcul probabilitatea ca lucrătorul 
să fie expus prin contactul cu alte persoane 
infectate sau suprafețe contaminate și gravitatea 
expunerii. 

SARS-CoV-2 poate cauza boli umane grave la 
persoanele infectate, prezentând în special un 
risc mare pentru lucrătorii în vârstă și pentru cei 
cu probleme medicale subiacente sau cu boli 
cronice. 

Elaborarea unor planuri de prevenire și 
protecție

Elaborarea unui plan de prevenire și protecție 
trebuie să vizeze, în primul rând, eliminarea 
riscului și, dacă nu este posibil, reducerea 
acestuia prin: controale tehnice (ex. îmbunătățirea 
ventilației, separatoare din plastic), controalele 
administrative și organizaționale (telemunca, 
introducerea unor schimburi suplimentare, 
distanțare fizică, curățarea și dezinfectarea 
spațiilor de muncă) și măsuri individuale, cum ar 
fi echipamentele individuale de protecție. 

Alte surse de informare: 

• https://proc.inpm.ro/ 
• http://osha.europa.eu
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