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Echipamentul individual de protecție, echipamentul individual de protecție, este un echipament 
care protejează utilizatorul împotriva riscurilor de sănătate sau de siguranță la locul de muncă. 
Poate include elemente cum ar fi căști de protecție, mănuși, protecție pentru ochi, îmbrăcăminte 
de vizibilitate ridicată, încălțăminte de siguranță și hamuri de siguranță. De asemenea, include 
echipamentul de protecție respiratorie (RPE). Pe parcursul muncii dvs., muncitorii din construcții și 
construcții vor trebui să poarte o serie de articole de îmbrăcăminte de protecție personală. Alte 
echipamente de protecŃie trebuie să fie furnizate și purtate conform cerinŃelor, după cum rezultă 
din constatările unei evaluări a riscurilor sau al unui sistem sigur de muncă. 
 
De ce este importantă EIP? 
Asigurarea siguranței la locul de muncă include furnizarea de instrucțiuni, proceduri, instruire și 
supraveghere pentru a încuraja oamenii să lucreze în condiții de siguranță și responsabilitate. Chiar și 
atunci când s-au aplicat controale tehnice și sisteme de lucru sigure, s-ar putea să rămână unele 
pericole. Acestea includ leziuni la: 
 
• plămânii, de ex. de la respirația în aerul contaminat  
• capul și picioarele, de ex. din materialele care cad  
• ochii, de ex. din particulele de zbor sau stropirile de lichide corozive  
• pielea, de ex. de contact cu materiale corozive  
• corpul, de ex. din cauza căldurii sau a frigului 
 
Ce trebuie să fac? 
1. EIP este considerat o ultimă soluție și, prin urmare, trebuie purtat atunci când este identificat în RAMS 
2. Dacă este necesară EIP după implementarea altor controale (și acolo unde vor exista circumstanțe, de 
exemplu, protecția capului pe majoritatea șantierelor de construcție), trebuie să utilizați echipamentul 
furnizat. 
 
Selecție și utilizare 
Cine este expus și la ce? 
Cât timp sunt expuși? 
Cât sunt expuși? 
 
Atunci când se selectează și se folosește PPE; angajatorul dvs. va - 
• Alegeți produse care sunt marcate CE în conformitate cu Regulamentul privind echipamentele de 
protecție personală 
• Alegeți echipamentul care se potrivește utilizatorului - luați în considerare dimensiunea, potrivirea și 
greutatea echipamentului individual de protecție. Dacă utilizatorii o ajută să aleagă, vor fi mult mai 
probabil să o folosească 
• În cazul în care mai multe articole de PPE sunt purtate în același timp, asigurați-vă că acestea pot fi 
utilizate împreună, de ex. purtarea de ochelari de protecție poate perturba etanșarea unui aparat 
respirator, cauzând scurgeri de aer 
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• Instruiți și instruiți oamenii cum să le folosească, de ex. tren oamenii pentru a elimina mănuși, fără a le 
contamina pielea. Spuneți-le de ce este nevoie, când să o utilizați și care sunt limitele sale. 
• Dacă aveți îndoieli, permiteți operativului să pună întrebări și să dețină informații. 
 
 
Alte recomandări privind EIP 
• Nu permiteți niciodată scutiri de la purtarea echipamentului individual de protecție pentru acele locuri 
de muncă care "durează doar câteva minute" 
• Consultați-vă cu furnizorul dvs. cu privire la ce EIP este adecvat - explicați-i locul de muncă 
• Dacă aveți îndoieli, căutați un sfat suplimentar de la un consilier de specialitate 
 
 
întreținere  
Echipamentele individuale de protecție trebuie să fie supravegheate corespunzător și stocate 
atunci când nu sunt utilizate, de ex. într-un dulap uscat și curat. Dacă este reutilizabil, acesta 
trebuie curățat și păstrat în stare bună. 
 
 
Operatorii trebuie să folosească în mod corespunzător EIP și să-și raporteze pierderea sau 
distrugerea sau orice vină în el. 
 
 
Monitorizați și revizuiți  
Verificați în mod regulat că echipamentul individual de protecție este utilizat. Dacă nu, aflați de ce 
nu Semnele de siguranță pot fi un memento util pentru utilizarea PPE Luați notă de orice schimbări 
în echipamente, materiale și metode - poate fi necesar să actualizați ceea ce furnizați 
 
limitări 
• Echipamentele individuale de protecție vor proteja numai utilizatorul. 
• Trebuie folosit în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu orice instruire furnizată; nu 
utilizați în mod eronat EIP. 
• Trebuie să fie în stare bună pentru a fi pe deplin eficientă; nu manevrați PPE, sănătatea sau viața 
dumneavoastră poate depinde de ea. 
 
Întrebare:  
Ce ar trebui să căutați într-un element de EIP pentru a confirma că a fost făcut la standardul cerut? 
Răspuns:  
Marcajul și nota CE corespunzătoare 


