
Anexa 1 

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE AGENŢILOR DE CURĂŢENIE 

ÎNGRIJITOR 

Art. 1. Aceste instrucţiuni conţin un minim de prevederi obligatorii, privind securitatea 
muncii lucrătorilor, în raport cu sarcina de muncă, pe toata durata procesului de muncă. 
 
Art. 2. Prin aplicarea şi respectarea prevederilor acestor instrucţiuni se urmăreşte formarea 

unor deprinderi şi a unui comportament adecvat realizării în siguranţă a sarcinilor de muncă. 
 

Art. 3. Prezentele instrucţiuni se aplica tuturor lucrătorilor care sunt încadraţi în această 

funcţie, dar si celor care desfăşoară astfel de activităţi, ocazional. 
 

Art. 4. Agentul de curăţenie efectuează şi întreţine curăţenia în spaţiile administrate de şcoală: 

- în spaţii de lucru amenajate şi compartimentate corespunzător; 

- în birouri, grupuri sanitare, holuri, săli de clasă, laboratoare, etc. 

Art. 5. Riscuri potenţiale de accidentare în desfăşurarea activităţilor: 

- cădere la acelaşi nivel (prin alunecare, dezechilibrare sau împiedicare); 

- cădere de la înălţime; 

- şoc, lovire, impact, strivire; 

- arsuri chimice; 

- electrocutare. 

Art. 6. Măsurile de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, 

corespunzătoare factorilor de risc identificaţi, la nivelul şcolii sunt: 

- folosirea de încălţăminte uşoară, cu talpa antiderapantă; 

-  curăţarea ori de cate ori se impune a pardoselii; 

- folosirea de scări şi platforme sigure, omologate, în activităţile de curăţenie la 

înălţime; 

- folosirea substanţelor de curăţat numai după o temeinică cunoaştere a acestora, si 

numai 

  cu folosirea echipamentului individual de protecţie (mănuşi de protecţie, şort de 

protecţie);   

- consumul de lichide (sifon - pe timp de vară şi ceai cald - pe timp de iarnă) pentru  

perioadele de disconfort termic. 

- respectarea traseelor de deplasare la/de la serviciu si folosirea mijloacelor de 

transport 

  în comun conform instruirilor de securitatea muncii primite. 
 

Art. 7. Agenţii de curăţenie participă în mod regulat la instruirile de securitatea muncii si la 

cele de prevenirea şi stingerea incendiilor. 

 

Art. 8. Activitatea de curăţenie se va desfăşura conform sarcinilor primite de la administrator, 

cu respectarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice gradului de 

amenajare şi dotare a fiecărui corp de clădire din şcoală. 

 

Art. 9. Substanţele utilizate pentru curăţenie vor fi cele puse la dispoziţie de către magazioner 

şi vor fi folosite conform reglementărilor organelor sanitare şi instrucţiunilor emise de 



furnizori. 

Art. 10. Pe timpul curăţeniei, lucrătorii care efectuează curăţenia, vor folosi echipamentul 

individual de protecţie din dotare ( halat, mănuşi de cauciuc - tip chirurgicale, cizme de 

cauciuc, etc.). 
 

Art. 11. Este interzisă spălarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului, 

etc. 
 
Art. 12. Pe timpul curăţirii pardoselii cu petrosin, sau lichide inflamabile, în încăperi nu se 

va fuma şi nu se va folosi focul deschis, iar geamurile şi uşile se vor deschide larg. 
 
Art. 13. Se interzice folosirea birourilor, sălilor de clasă, etc. dacă acestea nu au fost complet 

aerisite de vaporii de gaze, emise de substanţele folosite la curăţenie. 
 

Art. 14.  Materialele inflamabile utilizate la întreţinerea şi curăţenia încăperilor şi a 

mobilierului (neofalină, benzină, ceară de parchet) se vor păstra numai în bidoane (recipiente) 

închise, în boxe separate, cu respectarea normelor de prevenirea şi stingerea incendiilor. 

 

Art. 15. Substanţele inflamabile şi combustibile se păstrează în bidoane închise, indicându-se 

prin etichete conţinutul acestora, asigurând respectarea normelor de prevenirea şi stingerea 

incendiilor. 
 

Art. 16. Pentru dezinfectare, dezinsectizare, deratizare, nu vor fi  folosite substanţe 

necunoscute sau periculoase. Utilizarea acestor substanţe se va face de către lucrători de la 

firme specializate în acest scop.  
 

Art. 17. Ghivecele de flori nu se vor amplasa pe pervazul ferestrelor, lângă balustradele 

scărilor, pe scările de urgenţă, pe căile de acces. 
 

Art. 18. Treptele scărilor se vor menţine în permanenţă curate, pentru a se evita alunecarea 

accidentală a personalului şi elevilor. 

 

Art. 19. Covoarele care acoperă scările vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea 

accidentală a personalului şi elevilor. 
 

Art. 20. Daca echipamentele de muncă din dotare sunt defecte, nu se vor utiliza, se vor solicita 

alte echipamente care să corespundă normelor de securitate şi sănătate în muncă. 

 

Art. 21. Este interzisă folosirea uneltelor fără mânere, apărători de protecţie, cu margini 

agăţătoare, cu fisuri, ruginite, reparate improvizat. 

 

Art. 22 . Aspiratorul de praf, indiferent de tip şi capacitate, trebuie să fie dotat cu cordon 

electric care să aibă conductor de nul de protecţie. 

Art. 23. Este interzisă folosirea aspiratorului cu defecţiuni de funcţionare a motorului sau 

cordonul de alimentare cu izolaţia deteriorată. 

Art. 24. Utilizarea aspiratorului se va face după o verificare a funcţionării motorului, 

starea furtunului, a anexelor şi a cordonului de alimentare cu energie electrică. Dacă se 

constată o defecţiune în funcţionare se va solicita intervenţia lucrătorului calificat 



 
 

(electrician). 

Art. 25. Este interzisă utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substanţelor 

insecticide sau a substanţelor explozive. 

 

Art. 26. Echipamentele de muncă acţionate electric se vor conecta numai la prizele prevăzute 

cu contact de protecţie (nul de protecţie). 
 

Art. 27. Repararea, curăţarea şi spălarea instalaţiilor şi aparatelor acţionate electric se va face 

numai după ce au fost deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie electrică (scoaterea 

fişei din priză) 
 

Art. 28. Utilizarea aparatelor acţionate electric se va face, obligatoriu, în conformitate cu 

instrucţiunile de exploatare şi întreţinere emise de producător. 
 

Art. 29. Manipularea diferitelor obiecte, dintr-un loc în alt loc se va face cu respectarea 

posibilităţilor de ridicare a greutăţilor, atât pentru femei (max. 12 kg) cât si pentru bărbaţi 

(max. 50 kg). 

 
Art. 30. Pe timpul manipulării (deplasării) materialelor acestea nu vor limita vizibilitatea 

lucrătorului, pe direcţia sa de deplasare (transport). 

 

Art. 31. Pentru lucrul la înălţime, se vor utiliza scări special construite, interzicându-se 

utilizarea scărilor improvizate. La utilizarea scărilor se vor respecta următoarele: 

a) scările de lemn se utilizează pentru o sarcină de cel mult 100 Kg; 

b) se admite urcarea pe scară a unei singure persoane; 

c) se interzice utilizarea scărilor cu trepte lipsă sau improvizate; 

d) se interzice lucrul pe primele două trepte superioare ale scării; 

e) se interzice folosirea scărilor prelungite, prin legarea provizorie, cu excepţia celor 

extensibile sau culisabile; 

f) scările mai lungi de 5 m, trebuie proiectate special în acest scop; 

g) scările duble trebuie să fie prevăzute cu cârlige de siguranţe care să nu permită 

depărtarea celor două părţi ale scării; 

h) la urcarea pe scări, se va purta încălţăminte corespunzătoare; 

i) scările simple vor fi asigurate împotriva alunecărilor. 

 

Art. 32. Ştergerea şi curăţirea geamurilor se face cu ferestrele deschise şi nu se va utiliza ca 

punct de sprijin pervazul acestora. 

 

Art. 33. Ştergerea şi curăţirea geamurilor exterioare (la care nu este acces din interior) se face 

de către lucrători special instruiţi şi calificaţi pentru această activitate.  

 

 

 

 

 



Anexa 2 

INDICAȚII DE UTILIZARE A PRODUSELOR DE CURĂȚENIE 

 

PRODUS ACȚIUNE MODE DE UTILIZARE 

CLOROM Dezinfectează suprafețe, pardoseli și grupuri sanitare 1 tabletă la 5 litri de apă, timp de contact 5 minute 

efect bactericid 

1 tabletă la 5 litri de apă, timp de contact 60 de  

minute efect tuberculocid și microbactericid 

1 tabletă la 3 litri de apă, timp de contact 60 de  

minute efect virucid 

SUTTER ONDA Curăță și dezinfectează suprafețe, pardoseli Diluție 2%, 100 ml la 5 litri de apă, timp de acțiune 

5 minute 

PERFORMANT D Detergent dezinfectant suprafețe (faianță, gresie, sticlă, 

ciment, marmură, linoleum, pubele gunoi) 

Diluție 0,25%, 25 ml la 10 litri de apă, timp de 

acțiune 5 minute, efect bactericid 

Diluție 1%, 100 ml la 10 litri de apă, timp de 

acțiune 30 minute, efect virucid 

Diluție 2%, 200 ml la 10 litri de apă, timp de 

acțiune 90 minute, efect microbactericid 

DOMESTOS Detergent dezinfectant, forme concentrate pentru toalete și 

canale de scurgere și diluat pentru pardoseli și obiectele 

sanitare 

Efect bactericid, fungicid și virucid 

Vase de toaletă, nediluat 80 ml, timp de acțiune 

15 minute 

Sifoane de scurgere din băi, nediluat, timp de 

acțiune 5 minute, urmat de clătire abundentă 

Pardoseli, diluat 120 ml la 5 litri de apă, timp de 

acțiune 15 minute 

KOBIC CLEAN Detergent pentru suprafețe Diluție 50 ml la 5 litri de apă 

PROMAX CREMĂ Curăță depunerile grele de pe suprafețele ceramice, emailate și 

inox 

Se aplică pe burete și se spală 

ISORAPID SPRAY Virucid Coronavirus SARS  Timp de acțiune 30-60 secunde 

 

 

 


