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TABEL
pentru evaluarea riscurilor în vederea selectionarii echipamentelor individuale de protecţie
RISCURI
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Mecanice
Ter
Radi
Lichi
Aerosoli
mice
atii
de

Craniu
Urechi
Ochi
Cai respiratorii
Fata
Întregul cap
Mâini
Braţe (părţi)
Picior
Gambe (părţi)
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Trunchi / abdomen
Căi parenterale
Întregul corp

ANEXA 2
LISTA
orientativa şi neexhaustiva a echipamentelor individuale de protecţie

Protecţia capului:
 - casti de protecţie pentru utilizare în industrie (mine, santiere de lucrări
publice, alte ramuri industriale);
 - acoperamant uşor pentru protecţia scalpului (caschete, bonete, plase de
par, cu sau fără cozoroc);
 - acoperamant pentru cap (bonete, caschete, palarii etc. din material textil,
material textil tratat etc.).
Protecţia impotriva zgomotului:
 - antifoane interne şi alte dispozitive similare;
 - casti antifonice (care acoperă tot capul);
 - antifoane externe care pot fi montate pe casti de protecţie industriale;
 - antifoane externe cu receptor de joasa frecventa incorporat;
 - antifoane cu comunicare audio.
Protecţia ochilor şi a fetei:
 - ochelari cu brate;
 - ochelari-masca;
 - ochelari-masca impotriva radiatiilor X, ochelari-masca impotriva radiatiilor
laser, ochelari-masca impotriva radiatiilor ultraviolete, infrarosii, vizibile;
 - ecrane faciale (viziere);
 - masti şi casti pentru sudura cu arc (masti de mana, masti cu fixare pe cap
sau masti care pot fi montate pe casti de protecţie).
Protecţia respiratorie:
 - aparate filtrante impotriva pulberilor, gazelor şi pulberilor radioactive;
 - aparate de protecţie respiratorie izolante cu aductie de aer;
 - aparate de protecţie respiratorie cu masca de sudura detasabila;
 - aparate şi dispozitive pentru scufundare;
 - costume pentru scufundare.
Protecţia mainii şi bratului:
 - manusi care asigura protecţie:
 * impotriva agresiunilor mecanice (intepaturi, taieturi, vibratii etc.);
 * impotriva substanţelor chimice;
 * pentru electricieni şi impotriva caldurii;
 - manusi cu un deget;
 - degetare;
 - manecute;
 - manseta de protecţie a incheieturii mainii pentru munci grele;
 - mitene (manusi fără degete);
 - manusi de protecţie.
Protecţia picioarelor şi a gambelor:
 - pantofi, bocanci, cizme semiinalte şi cizme de securitate;
 - incaltaminte la care se pot scoate rapid sireturile sau carligele;
 - incaltaminte cu bombeu suplimentar de protecţie;
 - incaltaminte şi supraincaltari cu talpi rezistente de caldura;
 - incaltaminte, cizme şi supraincaltari rezistente la caldura;
 - incaltaminte, cizme şi supraincaltari termoizolante;

 - incaltaminte, cizme şi supraincaltari impotriva vibratiilor;
 - incaltaminte, cizme şi supraincaltari antistatice;
 - incaltaminte, cizme şi supraincaltari electroizolante;
 - cizme pentru lucrătorii cu ferastraie cu lant;
 - saboti;
 - genunchiere;
 - glezniere detasabile;
 - ghetre;
 - talpi detasabile (rezistente la caldura, perforare sau transpiratie);
 - crampoane detasabile pentru gheaţa, zapada sau podele alunecoase.
Protecţia pielii:
 - creme de protecţie/unguente.
Protecţia trunchiului şi a abdomenului:
 - veste, jachete şi sorturi de protecţie impotriva agresiunilor mecanice
(intepare, tăiere, stropi de metal topit etc.);
 - veste, jachete şi sorturi de protecţie impotriva substanţelor chimice;
 - veste cu sistem de încălzire;
 - veste de salvare;
 - sorturi de protecţie impotriva radiatiilor X;
 - centuri lomboabdominale.
Protecţia întregului corp
Echipament proiectat pentru a preveni caderile:
 - echipament de prevenire a caderilor (echipament complet cu toate
accesoriile necesare);
 - echipament de franare cu absorbire a energiei cinetice (echipament
complet cu toate accesoriile necesare);
 - dispozitive de sustinere a corpului (centuri de securitate).
Îmbrăcăminte de protecţie:
 - îmbrăcăminte pentru lucru "de securitate" (doua piese şi
combinezoane);
 - îmbrăcăminte de protecţie impotriva agresiunilor mecanice (intepare,
tăiere etc.);
 - îmbrăcăminte de protecţie impotriva substanţelor chimice;
 - îmbrăcăminte de protecţie impotriva proiectiilor de metal topit şi a
radiatiilor infrarosii;
 - îmbrăcăminte de protecţie rezistenta la caldura;
 - îmbrăcăminte termoizolanta;
 - îmbrăcăminte de protecţie impotriva contaminarii radioactive;
 - îmbrăcăminte de protecţie impotriva pulberilor;
 - îmbrăcăminte de protecţie impotriva gazelor;
 - îmbrăcăminte şi accesorii (banderole, manusi etc.) de semnalizare
fluorescente, reflectorizante;
 - paturi de protecţie.

