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CONDIȚIONAREA

Întâmpinarea muncitorilor sezonieri din arboricultură

te îndrum

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires



BINE ATI VENIT !
Tocmai ați fost angajat(ă) pentru recoltarea 
fructelor.
Iată câteva sfaturi care vă vor permite să lucrați 
în cele mai bune condiții de securitate cu 
putință...

Reguli generale

Sortarea și calibrarea

•  Trebuie să respect organizarea și consemnele de securitate din întreprindere. 

•  Trebuie să respect circulația în stația de recoltare a fructelor (parcare, orare, 
căi de circulație – pentru deplasările motostivuitoarelor, ale transpaleților și ale 
pietonilor).

•  Nu am dreptul să conduc un motostivuitor dacă nu am o autorizație care să îmi 
permită acest lucru. 

•  Nu am voie să alerg !

Nu trebuie să purtați 
haine largi 

Trebuie să purtați 
încălțăminte de 
protecție adecvată

Trebuie să vă prindeți părul

Nu trebuie să purtați 
bijuterii
(inele, 
lănțișoare)

Trebuie să vă spălați 
pe mâini în mod 
regulat



Utilajele

Ambalarea

•  Nu trebuie să intervin 
deloc la nivelul utilajelor.  

•  Port echipamentele de protecție adaptate postului meu de lucru (mănuși, 
încălțăminte de securitate, protecție auditivă).

•  Am grijă să fie totul curat și 
ordonat în jurul postului meu 
de lucru (lădițe, fructe, paleți) 
ca să evit riscul de alunecări și 
de căderi.

Pardoseală 
curată 

Colectare selectivă
a deșeurilor

!

•  Îmi menajez spatele. 
•  Respect principiile de bază : 

spatele drept, genuchii îndoiți, 
greutățile ținute cât mai 
aproape de corp.

Manutențiuni

•  Opresc banda transportoare dacă apare 
un incident sau un accident la nivelul 
condiționării produselor.



Nu ezitați să luați legătura cu MSA-ul de care depindeți
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Un sezon bun 
și o recoltă 
îmbelșugată... 

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.):

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

15 
Urgente 
medicale

18 
Pompierii

112 
Centru de 
acordarea 
primului 
ajutor 


