MĂSURI OBLIGATORII
în vederea prevenirii accidentelor în unităţile şcolare
În conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea 319/2006, norme de Securitate
şi Sănătate în Muncă, conducătorul este direct răspunzător de aplicarea măsurilor de
prevenire a accidentelor din unitatea şcolară pe care o conduce.
Pentru ca în noul an şcolar să nu se producă evenimente cu consecinţe deosebite,
atât în rândurile cadrelor didactice, cât şi ale elevilor, este necesar ca la nivelul
fiecărei unităţi şcolare , să se aplice aceste măsuri obligatorii:
 Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, se interzice utilizarea
instalaţiilor electrice improvizate sau cu defecţiuni: montajul, întreţinerea şi
repararea acestor instalaţii se va face numai de către electricieni autorizaţi;
 Pentru prevenirea accidentelor prin cădere de la înălţime sau de la acelaşi
nivel, se interzice folosirea scărilor de acces sau balustradelor
necorespunzătoare:
 Accesul în laboratoarele de fizică şi chimie se va face numai după ce elevii îşi
vor însuşi normele specifice de securitate şi sănătate în muncă ;
 Pentru toate laboratoarele este obligatorie instruirea pe linie de protecţia
muncii, consemnată în fişa colectivă de instructaj;
 Educaţia fizică nu se va face în sălile de clasă, ci numai pe terenurile de sport
sau în sălile de sport; lucrul la aparate se va face numai după o explicaţie
atentă a fiecărui exerciţiu şi sub supravegherea profesorului coordonator, care
răspunde de fiecare elev;
De asemenea pentru a preveni accidentarea elevilor, este obligatoriu:
 Verificarea fixării suporturilor de flori de perete şi a fixării ghivecelor în
suporturilor;
 Verificarea fixării neoanelor, a carcaselor şi a globurilor de protecţie de la
corpurile de iluminat;
 Verificarea tablelor de scris şi a suporturilor pentru materiale didactice;
 Verificarea fixării tablourilor, panourilor, pancartelor folosite pentru pavoazare
şi a altor materiale didactice pe pereţii sălilor de clasă;
 Verificarea stabilităţii mobilierului şi a caloriferelor pentru prevenirea căderii
acestora peste elevi; robinetele de la calorifere trebuie să aibă obligatoriu rozeta
de manevră;
 Verificarea iluminatului în fiecare sală de clasă pentru asigurarea desfăşurării
corespunzătoare a funcţiilor vizuale;

 Verificarea adaptării băncilor în care elevii învaţă , în aşa fel încât să adopte pe
toată perioada de şedere în şcoală o poziţie ergonomică;
 Căile de acces, holurile şi culoarele de trecere trebuie să rămână libere,
neblocate; căile de acces şi ieşirile cu destinaţie de urgenţă trebuie să fie puse în
evidenţă ( marcate) prin indicatoare de securitate amplasate în locurile cele mai
potrivite;
 Verificarea fixării porţilor pe terenurile de fotbal, handbal şi a fileurilor pe
terenurile de volei, tenis şi a suporturilor coşurilor de baschet;
 Verificarea fixării tablelor şi ţiglelor pe acoperişuri, a capacelor de canalizare
din curtea şcolii, precum şi verificarea fixării şi curăţirii jgeaburilor de evacuare
a apelor pluviale;
 Acolo unde există şantiere de construcţii în incinta unităţii şcolare, acestea se
vor împrejmui pentru a împiedica accesul elevilor;
 Se interzice elevilor accesul în şantierele temporare din incinta şcolii, în
punctele termice şi la tablourile electrice!
 Se interzice elevilor aplecarea peste pervazurile ferestrelor şi acolo unde există
pericolul căderii în gol;
 Excursiile, taberele şcolare, vizitele manifestările cultural – sportive, se vor
organiza pe bază de tabel, cu aprobarea conducerii şcolii şi a ISJ Bacău cu
semnătura de luare la cunoştinţă a elevilor privind însuşirea măsurilor de
securitate pentru activitatea respectivă;
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