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Lucrările efectuate în cramă 

Întâmpinarea muncitorilor sezonieri din viticultură

te îndrum

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires



BINE ATI VENIT !
Tocmai ați fost angajat(ă) pentru a efectua lucrări într-o cramă. 
Iată câteva sfaturi care vă vor permite să lucrați în cele mai 
bune condiții de securitate cu putință...

Reguli generale

Înainte de a veni la muncă

•  Respect organizarea și consemnele de securitate din cramă.  
•  Respect Codul rutier în timpul deplasărilor 

pe care le efectuez și pe lângă cramă.
•   Nu conduc nici un tractor dacă nu am   

o autorizație în acest sens.

•  Sunt atent la vehicule și la utilaje : 
mă dau la o parte în momentul 
recepționării recoltei.

Iau un mic dejun copios. Port încățăminte de securitate stabilă 
și închisă precum și haine adaptate 
(care nu sunt largi).

Nu port bijuterii. 

!



La locul de muncă

Respect consemnele 
de securitate în 
momentul utilizării 
utilajelor : tăcitoare, 
pompă, șurub 
tip melc, bandă 
de îmbuteliere, 
zdrobitor, presă ...

Nu intervin la nivelul instalației 
electrice fără abilitare în acest sens.  
Respect consemnele date. 

Atenție la căderile de la înălțime : trebuie să 
pun imediat la loc capacele și sitele de pe 
rezervoarele deschise.

Nu intervin la nivelul 
materialului decât dacă este 
oprit de tot în cazul unui 
blocaj.

Opresc utilajul dacă apare un 
incident sau un accident.

A • Utilizarea utilajelor 

B • Mediul de lucru 

Atenție la căderi de la înălțime în 
momentul în care realizați lucrări 
deasupra cisternelor de inox: 
turnare, pompare, sifonare. 

Atenție la riscurile de alunecare ; 
punctele de trecere trebuie să fie 
menținute curate și degajate de 
alte obiecte. 
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C • Dioxidul de carbon  (CO2)

1 • Înainte de a intra în cramă

RISC MORTAL

C02-ul este un gaz 
incolor și inodor. 
El ia locul oxigenului 
în aer.

5 secunde 

Tulburări

15 secunde 

Pierderea 
cunoștiinței

3 minute

Sechele 
neurologice

5 minute

Moarte
cerebrală

Asfixiere
gravă

Rezultat

Creier

Nu intru în cramă fără autorizația 
responsabilului meu.  
Respect consemnele de securitate : 
aerare, ventilație, evacuare.



* SST : Persoană capabilă să acorde primul ajutor la locul de muncă 
** ARI : Aparat de Respirat Izolant

NU INTRAȚI
ÎN CISTERNĂ

3 •  În cazul în care se produce 
un accident 

2 • În momentul golirii cisternei

Nu lucrez niciodată singur.
EXISTĂ RISCUL DE ASFIXIERE
O cisternă trebuie să fie ventilată puternic 
și mult timp înainte de a pătrunde 
în ea (în vederea evacuării 
C02-ului și a vaporilor 
alcoolici), ventilație care 
trebuie să dureze între   
30 și 45 de minute.

Cisternă cu doi robineți

A

Nu intervin decât dacă am făcut 
formarea SST* și formarea utilizării 
echipamentului ARI**.

B

Mă echipez cu un ham și cu un 
aparat de respirat izolant (ARI) 
înaintea oricărei intervenții. 

C



E • Manutențiune

Pentru a ridica greutăți 
importante, mă poziționez 
în mod adecvat. 

D •  Utilizarea produselor 
chimice  

Nu utilizez produse chimice decât dacă sunt autorizat(ă) ; 
port echipamentele de protecție adaptate : 

SO2
(dioxid   
de sulf)

Filtrarea

Sodiu

tip P2 - P3

tip P2

tip E
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ÎN CAZUL APARIȚIEI UNUI ACCIDENT
Iau legătura cu șeful de echipă sau cu responsabilul 
pentru acordarea primului ajutor.

Este important să știi 
unde se află trusa de 
acordare a primului ajutor. 

Responsabilul cu Acordarea Primului 
Ajutor la Locul de Muncă (Tel.):

Șeful de echipă (Tel.):

15 
Urgente 
medicale

18 
Pompierii

112 
Centru de 
acordarea 
primului 
ajutor 

Servicii Sănătate-Securitate la Muncă ARCMSA Auvergne-Rhone-Alpes
MSA Ardèche Drome Loire Tél. 04 75 75 68 67
MSA Ain-Rhone Tél. 04 74 45 99 90
MSA Alpes au Nora Tél. 04 79 62 87 71
MSA Auvergne Tél. 04 73 43 76 54


