
Pentru mai multe informaţii cu privire la sǎnǎtatea şi securitatea în 
muncǎ, contactaţi uniunile sindicale, inspectoratele de muncǎ, ONG-urile 
şi instituţiile care asigurǎ servicii de sǎnǎtate din ţara în care veţi presta 
servicii, sau accesaţi site-urile naţionale care furnizeazǎ informaţii despre 
SSM.

Această publicaţie a primit sprijin financiar din partea Programul Uniunii Europene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă şi Inovare Socială „EaSI” (2014-2020). Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 
consultaţi: http://ec.europa.eu/social/easi. Informaţiile conţinute în această publicaţie nu reflectă în mod 
necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.

Acest ghid de buzunar oferǎ informaţii importante lucrǎtorilor detaşati cu 
privire la drepturile şi responsabilitǎţile lor în ceea ce priveşte problemele 
de sǎnǎtate şi siguranţǎ în muncǎ, unde trebuie sǎ cearǎ ajutor şi la ce ar 
trebui sǎ se aştepte din partea angajatorilor.

CADRUL LEGAL
Dacǎ sunteţi detaşat într-un alt Stat Membru al UE pentru a presta o 
activitate temporarǎ, drepturile dvs. în ceea ce priveşte condiţiile de muncǎ 
şi sǎnǎtatea şi siguranţa la locul de muncǎ sunt reglementate de condiţiile 
minime şi de condiţiile de angajare ale ţǎrii în care vǎ veţi desfǎşura 
activitatea.

ASPECTE CE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE

//      Discutaţi cu angajatorul dvs. despre riscurile asociate cu tipul de 
         servicii pe care le veţi presta în strǎinǎtate

//      Întrebaţi angajatorul despre reglementǎrile în materie de SSM   
         ale ţǎrii în care aţi fost detaşat

//      Asiguraţi-vǎ cǎ veţi un echipament de lucru funcţional inainte 
         de a începe lucrul – folosiţi întotdeauna echipamentul de protecţie

//      În cazul unui accident, informaţi urgent managerul punctului 
         de lucru/ supervizorul, şi, dacǎ este necesar, şi inspectoratul de muncǎ 

//      Discutaţi cu angajatorul despe barierele lingvisitice    
         şi modalitǎţile de a le depǎşi

//      Asiguraţi-vǎ cǎ nu lucraţi excesiv şi cǎ luaţi suficiente pauze.               
         Dacǎ sunteţi obosit, sunteţi mai predispus la accidente şi boli    
     
//      Pǎstraţi normele de igienǎ pentru a evita posibilele riscuri pentru   
         sǎnǎtate 

//      Informaţi-vǎ angajatorul dacǎ vi se pare cǎ nu sunteţi tratat corect 
         sau cǎ sunteţi supus agresiunii la locul de muncǎ

//      În cazul unui accident, informaţi urgent managerul punctului de lucru/
         supervizorul, şi, dacǎ este necesar, şi inspectoratul de muncǎ

//      Asiguraţi-vǎ cǎ accidentul de muncǎ este documentat corespunzǎtor

//      Purtaţi întotdeauna la dvs. un Card European de Asigurǎri de Sǎnǎtate 
         valid şi verificaţi dacǎ angajatorul dvs. este asigurat pentru accidente  
         de muncǎ pentru lucrul în strǎinǎtate 

//      Informaţi-vǎ angajatorul în cazul în care condiţiile de locuit nu   
         corespund standardelor

Rețineți că accidentele de muncă pot duce la dizabilități 
pe termen lung și la sănătate precară. 
Respectați întotdeauna normele SSM 

pentru a fi în siguranță și sănătos!

Ghid de buzunar pentru lucrătorii detașați

Accidentele de muncă NU au graniţe!
Rămâi în siguranţă şi sănătos atunci când eşti detaşat la muncă în străinătate

www.poosh.eu
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