Foaie de informare

a Camerei de comerţ pentru
agricultură din Niederösterreich

România
(Rumänien)

REGLEMENTĂRI
referitoare la mobilierul și instalațiile sanitare destinate
lucrătoarelor și lucrătorilor de la ferme
Protecția angajaților specifică cerințele pe care trebuie să le îndeplinească locurile de muncă
și modul în care acestea asigură sănătatea oamenilor.

1. Spații comune, spații la dispoziția personalului și spații de locuit
 Spațiile folosite pentru locuit sau pentru ședere peste noapte trebuie să dispună de
o fereastră care se deschide direct spre exterior și trebuie să dispună de iluminat
și încălzire suficiente.
 Orice tip de circumstanțe care pun în pericol sănătatea (în special existența igrasiei)
trebuie imediat eliminate.
 Un dulap care se poate încuia, un pat și lenjerie de pat aferentă trebuie să fie puse
la dispoziția fiecărei persoane în spațiile de locuit.
 Și dormitoarele trebuie să poată fi de asemenea încuiate, trebuie să poată fi folosite
separat în funcție de sex și să aibă intrări separate.
 Paturile suprapuse nu sunt permise.
 În spațiile de locuit trebuie puse la dispoziție echipamente potrivite pentru uscarea
hainelor ude.
 Trebuie puse la dispoziție echipamente potrivite pentru prepararea și încălzirea
și pentru păstrarea la rece a alimentelor și băuturilor.
 Înălțimea de la podea până ta tavan a vestiarelor trebuie să fie de cel puțin
2 metri, iar înălțimea spațiilor de locuit și a celor comune trebuie să fie de cel
puțin 2,5 metri.
 Fiecare persoană trebuie să aibă la dispoziție un spațiu de minim 3,5 m³ în
spațiile comune, iar în spațiile de locuit trebuie să dispună de cel puțin 10 m³.
 Trebuie să se asigure protecția persoanelor nefumătoare în toate spațiile.
 Trebuie asigurate mijloace de prim ajutor.
 Trebuie puse la dispoziție vestiare în cazul în care trebuie asigurate dușuri sau
în cazul în care la locul de muncă sunt angajate în același timp peste 12 persoane
care trebuie să se schimbe deoarece poartă echipament special de lucru sau
echipament personal de protecție în timpul desfășurării propriei activități.

REȚINEȚI: Valoarea nemonetară a locuinței libere, inclusiv încălzirea și iluminatul, cu o
valoare totală de 39,24 euro pe lună poate fi dedusă din salariul plătit în numerar.

2. Instalații sanitare1

Toalete
 o toaletă ce poate fi încuiată pentru un număr de maxim 15 persoane
 Asigurarea de toalete separate în funcție de sex: începând de la numărul de
5 femei și 5 bărbați
 Înălțimea de la podea până la tavan a toaletelor trebuie să fie de minim 2 metri.
 Chiuvetele trebuie să fie prevăzute în imediata apropiere a toaletelor
 Toaletele trebuie să dispună de WC-uri cu rezervoare de apă sau trebuie să
dispună de facilități similare; trebuie să dispună și de hârtie igienică.
 Toaletele trebuie să îndeplinească cerințele de natură sanitară și trebuie să fie
păstrate în stare igienică de către angajator - dacă nu se folosesc exclusiv în
scopuri personale.

Stații de spălare, băi și dușuri
 o stație de spălare pentru până la 5 persoane
 un duș pentru până la 5 persoane
 Spații pentru dușuri separate pentru femei și bărbați sau utilizare separată a
spațiilor pentru dușuri
 Trebuie puse la dispoziție băi în cazul în care sunt prezente în mod regulat peste
12 persoane în același timp.
 Asigurarea de băi separate în funcție de sex în cazul unui număr de 5 persoane
pentru fiecare sex (5 femei, respectiv 5 bărbați)
 Înălțimea de la podea până la tavan a băilor trebuie să fie de minim 2 metri.
 Stațiile de spălare și dușurile trebuie să dispună de apă curentă și de apă caldă,
dacă este posibil.
 Stațiile de spălare și dușurile trebuie să fie prevăzute cu produse de baie.
 Trebuie să se pună la dispoziție prosoape de unică folosință sau uscătoare de
mâini
 Temperatura ambiantă trebuie să fie de minim 21° în băile fără duș și de minim
24° în băile cu duș.
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Vă rugăm să faceţi
o programare (În limba
germană sau engleză)!

Următoarele standarde de igienă se aplică în toate spațiile firmei.

