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FIȘA DE DOCUMENTARE 

Măsuri de reducere a solicitărilor fizice 

 
Principalele riscuri observate în sectorul hoteluri, restaurante şi catering sunt: 

munca fizică dificilă, caracterizată prin: 

 poziţii statice şi în picioare prelungite; 
 transportul şi ridicarea unor obiecte grele şi voluminoase; 
 mişcări repetitive, combinate adesea cu alte condiţii de muncă nefavorabile, generate, de exemplu 

de proiectarea necorespunzătoare a locului de muncă; 
 expunere la niveluri ridicate de zgomot; 
 medii de muncă în care există temperaturi înalte sau scăzute, în special combinaţia dintre 

temperaturi ridicate şi curenţi de aer, uşi deschise, alternarea între căldură şi umiditate, pe de o 
parte, şi frig, ca în cazul încăperilor de depozitare a alimentelor, pe de altă parte. 

posibilitatea producerii unor accidentări precum: 

 tăieturi şi arsuri; 
 împiedicări, alunecări şi căderi cauzate de pardoseli umede, de obstacole, căderi de la înălţime; 
 intoxicaţii cu substanţe periculoase, de exemplu, produse de utilizarea curentă a agenţilor de 

curăţare şi a agenţilor biologici din alimente. 

solicitări psihosociale determinate de: 

 program de lucru prelungit, neregulat şi atipic; 
 volum de muncă ridicat şi muncă sub presiune; 
 lucru cu termene strânse şi timp insuficient alocat unei sarcini de lucru; 
 lipsa posibilităţii de a influenţa propria muncă; 
 monotonia muncii, care nu solicită creativitate şi implică un nivel scăzut de iniţiativă; 
 lipsa sprijinului din partea colegilor şi a şefilor, care poate agrava stresul la locul de muncă; 
 contactul cu clienţii, care poate constitui o sursă de stres, de hărţuire sau chiar de violenţă; 
 absenţa unei instruiri adecvate, care poate provoca un stres suplimentar. 

 
Factorii de risc 

1. proprii executantului 
- deficienţe ale capacităţii de muncă; 
- acţiuni greşite, omisiuni; 
- efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor; 
- prezenţa la lucru în condiţii psiho-fiziologice 
necorespunzătoare. 

3. proprii sarcinii de muncă 
- operaţii, reguli, procedee de lucru greşite; 
- cunoaşterea insuficientă a metodelor de 
lucru; 
- sarcină sub / supradimensionată în raport cu 
capacitatea executantului. 

2. proprii mijloacelor de muncă 
- factori de risc mecanici, termici, electrici; 
- factori de risc chimici (acizi, substanţe toxice, 
substanţe inflamabile, substanţe explozive); 
- factori de risc biologici (microorganisme, plante 
periculoase, etc.). 

4. proprii mediului de muncă 
- prezenţa unor gaze toxice în atmosfera 
mediului de lucru; 
- zgomot excesiv, temperatură foarte ridicată; 
- prezenţa unor spori sau viruşi în atmosfera 
mediului de muncă; 
- suprasolicitare psiho-fiziologică. 

 
 
 


