Oversat med tilladelse fra
BAR transport og engros

DISTRIBUIREA SI
´

LIVRAREA

PE

˘
BICICLETA

Branchearbejdsmiljørådet
for transport og engros

Cuvânt înainte
Serviciile de livrare cu ajutorul bicicletei sunt asigurate de curierii pe bicicletă, distribuitorii
de presă pe bicicletăşi factorii poștali pe bicicletă
Numitorul lor comun este faptul că o mare parte din munca lor are loc pe bicicletă şi cu
bicicleta.
Prezentul ghid de branşă este destinat dumneavoastră care ca șef trebuie să planificaţi
munca, să vă ocupaţi de mediul de muncă precum şi pentru dumneavoastră care sunteţi
curier pe bicicleta, distribuitor de presă pe bicicletă sau factor poștal pe bicicletă. Veţi găsi
aici informaţii despre modul în care poate fi planificată munca pentru a se crea un mediu
bun de muncă și despre ceea ce dvs. și colegii dvs. puteți face pentru a vă asigura un
mediu bun de muncă.
Scopul este prevenirea problemelor de sănătate și accidentelor prin folosirea unor practici bune atât la planificarea cât și la efectuarea muncii. Ghidul expune riscurile muncii și
recomandări privind crearea unui mediu de muncă bun. Ghidul conține de asemenea și
informații privind obligațiile și răspunderea conducerii și a angajaților.
Prezentul ghid de branșă este publicat de BAR transporturi și comerț angro (Consiliul de
branşă pentru mediul de muncă în transporturi şi comerţul angro), care este un forum în
cadrul căruia organizațiile patronale și sindicatele colaborează pentru a îmbunătăți condițiile
de muncă din branșă.
Structura ghidului de branșă
Prima parte a ghidului descrie părțile dificile și face recomandări privind
mediul de muncă pentru toți curierii. În continuare sunt descrise provocări
specifice și sfaturi utile pentru curierii pe bicicletă, poștașii și distribuitorii
de presă.
Este important să începeți prin a citi secţiunea generală.

Inspecția Muncii
Inspecția Muncii a primit și a citit ghidul și consideră că el are un conținut
în conformitate cu legislația privind
mediul de muncă. Inspecția Muncii nu
a făcut decât să evalueze ghidul de
branșă în forma lui actuală, fără să
evalueze în ce măsură acesta acoperă
toate subiectele relevante din domeniul respectiv.

Ajutați-ne să ne îmbunătățim
materialul!
BAR transporturi și comerț
angro folosește părerea utilizatorilor pentru a se îmbunătăți.
Materialele sunt evaluate într-o
anumită perioadă după publicarea lor.
Oricine poate participa la evaluare pe site-ul www.bartransport.dk
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Greutăţi şi recomandări
A fi curier pe bicicletă, distribuitor de presă pe bicicletă sau factor poştal pe bicicletă,
pe scurt distribuitor pe bicicletă, implică o muncă fizică activă. De aceea, distribuitorii
pe bicicletă sunt deseori în formă fizică bună. Dar această muncă solicită fizic. Un
distribuitor care a împins la pedale mulţi ani sau care forţează pedalatul simte acest
lucru în genunchi. Unii distribuitori suferă dureri și vătămări permanente datorate
uzurii. Poate fi dur pentru genunchi atunci când bicicleta este încărcată cu lucruri
grele sau când circulaţi cu viteză ridicată. Urcatul şi coborâtul scărilor de multe ori
uzează genunchii. Distribuitorii care merg pe bicicletă mult timp stând într-o poziţie
ca pe o bicicletă de cursă îşi suprasolicită gâtul pentru că stau într-o poziţie de lucru
fixă.
Accidentele de muncă reprezintă un risc al branşei. Mulţi distribuitori ştiu ce
înseamnă să cazi, fie în timp ce mergi pe bicicletă fie când mergi pe jos. Accidentele
se produc mai ales pe drum alunecos din cauza ploii, a zăpezii sau a gheţii. Accidentele pot avea ca rezultat scrântiri sau fracturări de membre. Mai ales pentru curierii
pe bicicletă, accidentele de circulaţie reprezintă un risc important. Accidentele de
circulaţie pot avea urmări grave.
În zonele cu circulaţie intensă puteţi fi, ca distribuitor, expus la gazele de eşapament.
Expunerea cea mai mare are loc atunci când circulaţi pe bicicletă atât de rapid încât
gâfâiţi sau dacă circulaţi mult timp în zone cu circulaţie intensă. Lucrurile se petrec invers dacă mergeţi pe lângă bicicletă în zone cu multe clădiri sau când trebuie să opriţi
la semafor, acest lucru împiedicând viteza prea mare.
Recomandări din partea branşei
- Folosiţi casca de ciclism
- Nu mergeţi cu o viteză prea mare şi evitaţi pedalatul în forţă
- Respectaţi regulile de circulaţie şi gândiţi-vă la celelalte persoane care circulă ca fiind tovarăşii
dvs. de circulaţie
- Folosiţi o bicicletă care se potriveşte dvs. şi sarcinii dvs. de muncă
- Aveţi grijă ca bicicleta să fie tot timpul bine întreţinută
- Împachetaţi genţile cu grijă
- Folosiţi haine potrivite vremii şi care au o croială care vi se potriveşte
- Asiguraţi-vă că sunteţi vizibil, folosiţi de exemplu haine cu suprafaţa deschisă la culoare sau
reflectorizante
- Încercaţi pe cât posibil să evitaţi circulaţie pe arterele principale reducând astfel expunerea
dvs. la gazele de eşapament
- Folosiţi de exemplu o lanternă de frunte atunci când circulaţia pe drumul de acces la adresă şi
trebuie să citiţi fişa de transport
- Verificaţi că presiunea din cauciucuri este bună şi dacă sunt lipsuri de vreun fel la bicicletă.
Presiunea corectă este exprimată în PSI şi este indicată pe latura cauciucului.
Comitetul pentru mediul de muncă trebuie să discute la intervale regulate cum puteţi
preveni uzarea şi accidentele. Faceţi acest lucru la discuţia anuală privind mediul de muncă
şi când faceţi evaluarea locului de muncă. Este o idee bună să implicaţi distribuitorii. Ei ştiu
cum se desfăşoară munca şi au idei bune de îmbunătăţire a mediului de muncă şi trebuie
să participe la găsirea unor soluţii în practică.
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Organizare şi planiﬁcare
Angajatorul are răspunderea generală privind mediul de muncă, printre altele
prin a asigura instruirea angajaţilor. Ca distribuitor, dvs. trebuie să contribuiţi la a
asigurarea unor condiţii de muncă total corespunzătoare din punct de vedere al
siguranţei şi sănătăţii.
Pentru mulţi angajaţi posibilitatea de a avea influenţă asupra muncii lor reprezintă
un factor important pentru a se putea simţi bine la muncă. De aceea, este bine ca
distribuitorilor să li se dea posibilitatea de a avea influenţă asupra modului în care
îşi organizează turele şi pauzele. Este o idee bună să fie implicaţi distribuitorii şi la
planificarea vacanţelor şi a zilelor libere.
Modul în care sunt distribuite sarcinile de muncă au importanţă pentru sentimentul
distribuitorilor de a de simţi trataţi în mod just. De aceea, verificaţi dacă este clar
modul în care sunt repartizate sarcinile. Cunosc toţi modul în care se iau deciziile
şi pe ce bază se face repartizarea sarcinilor? Au distribuitorii posibilitatea de a-şi
exprima propriile dorinţe cu privire la repartizare?
La atribuirea sarcinilor de muncă, ar trebui să ţineţi cont de faptul că trebuie respectate orele de lucru. Dacă în mod excepţional nu este posibil, ar trebui să vă
înţelegeţi cum să se procedeze.
Sfaturi pentru distribuitor
-

Organizaţi-vă turele în mod practic, aşa încât să vă economisiţi
forţele.

-

Adaptaţi-vă ritmul de mers pe bicicletă aşa încât să rezistaţi la
muncă - şi anul viitor.

Instruirea
În calitate de şef, trebuie să asiguraţi instruirea distribuitorilor noi privind
riscurile de siguranţă şi de sănătate legate de muncă şi modul în care
trebuie să reacţioneze ei în această privinţă. Distribuitorii trebuie de
exemplu să primească instrucţiuni privind metode de lucru adecvate şi
folosirea adecvată a echipamentului. De asemenea, trebuie să asiguraţi
că instrucţiunile sunt actualizate în permanenţă. Angajaţii noi trebuie
şi ei să fie puşi la curent cu activitatea privind mediul de muncă din
întreprindere.
BAR transporturi şi comerţ angro a publicat o broşură conţinând o introducere la mediul de muncă destinată angajaţilor noi. Pe site-ul www.
bartransport.dk găsiţi liste de control etc. în fişiere Word, care sunt uşor
de adaptat la situaţia concretă a companiei.
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Bicicleta
Bicicleta este instrumentul de lucru cel mai important al distribuitorului. Bicicleta şi restul echipamentului trebuie să fie potrivite muncii şi distribuitorului. Factorilor poştali li se pune la dispoziţie bicicleta de către angajator.
Curierii pe bicicletă şi distribuitorii de presă pe bicicletă circulă cu propriile
biciclete şi trebuie ei înşişi să se asigure că bicicleta este legală şi bine
întreţinută.

Viteze şi cabluri
Asiguraţi-vă că pinioanele
şi schimbătoarele de
viteză funcţionează corect. Ungeți componentele
schimbătoarelor de viteză
la intervale regulate.

Roţi
Kontroller at frempind og
Verificaţi dacă roţile sunt
drepte. Învârtiţi fiecare roată
şi verificaţi că janta nu se
mişcă dintr-o parte în alta.

Ghidon
Verificaţi ca tija ghidon şi roata
din faţă să fie îndreptate exact în
aceeaşi direcţie. Asiguraţi-vă că
ghidonul are înălţimea potrivită.
Frâne
Verificaţi că frâna din faţă şi din
spate funcţionează. - Manetele
de frână nu trebuie să poată fi
împinse complet până la ghidon.
Reglaţi eventual saboţii de frână.
Ei trebuie să fie la o distanţă de
1-2 mm de jantă.

Lanţ şi roată dinţată
Curăţați şi ungeți lanţul
și roata dinţată o dată pe
săptămână.

Cauciucuri
Controlaţi presiunea.
Umflaţi cauciucurile până
la nivelul indicat pe latura
lor.

Lumini
Asiguraţi-vă că luminile din faţă şi din spate
funcţionează corect şi că eventualele baterii
sunt încărcate. Asiguraţi-vă că elementele
catadioptru (ochi de pisică) sunt curăţate şi
sunt poziţionate corect.

Şa
Reglaţi şaua astfel
încât să aibă înălţimea
potrivită.

Bicicleta legală are:
•
•
•
•
		
•
•
		
•
		
•
•
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Doi catadioptri de pedală galbeni
Un catadioptru roşu la spate
Un catadioptru alb vizibil în faţă
Cel puţin un catadioptru galben de roată sau cauciuc/jantă cu margine de
reflex albă
Frâne pe ambele roţi
Lumină albă sau galbenă în faţă. Trebuie să fie perfect vizibilă de la 300 m
distanţă, şi lateral
Lumină roşie în spate, de preferat intermitentă. Trebuie să fie perfect
vizibilă de la 300 m distanţă, şi lateral
Sonerie cu sunet clar
Lăţimea maximă de 1 m şi lungimea maximă de 3 m.

Dacă sunteţi curier pe bicicletă sau distribuitor de presă pe bicicletă, atunci
când vă cumpăraţi bicicletă trebuie să vă procuraţi instrucţiunile de folosire
de la furnizor. Din aceste instrucţiuni trebuie printre altele să reiasă care
este sarcina maximă suportată de bicicletă şi cum trebuie întreţinută ea.
Când vă cumpăraţi bicicleta trebuie de asemenea să verificaţi dacă bicicleta:
•
•
		
•

rezistă la greutatea pe care trebuie să o care
vi se potriveşte ca mărime. Dacă vreţi să staţi ridicat pe bicicletă,
poate fi nevoie de o tijă a ghidonului reglabilă.
are o şa ajustabilă în înălţime. Este un avantaj să poată fi ajustată
înălţimea, de exemplu cu un dispozitiv snapfix care vă permite să
schimbaţi mai uşor între diferite poziţii ale bicicletei.
• are un ghidon ajustabil în înălţime, cu posibilitatea de a avea mai
		 multe poziţii pentru mâini.
• este uşor de întreţinut.
Angajatorul are obligaţia de a instrui distribuitorul pe bicicletă privind diverse metode de lucru adecvate atât înainte cât şi după distribuire, printre
altele privind o poziţie bună pe bicicletă din punct de vedere ergonomic.

Sfaturi pentru distribuitor
• Înălţimea şeii trebuie să fie fixată astfel încât dvs. să aveţi contact
total între pedală şi talpă în timp ce circulaţi şi contact sigur între
picior şi drum în orice altă situaţie.
• Dacă aveţi o bicicletă cu cauciucuri foarte bine umflate, aveţi
nevoie de mai puţine forţe ca să pedalaţi şi riscul de a avea o pană
de cauciuc se reduce. Pe un drum alunecos şi umed, ar fi bine ca
presiunea să fie mai mică pentru a evita deraparea.
• Ungeţi lanţul şi verificaţi în mod regulat frânele, cablurile şi
luminile. Există riscul de accidente, dacă de exemplu cade lanţul,
sare cablul de frână sau saboţii de frână se blochează în timp ce
mergeţi pe bicicletă.
• Urmați recomandările din instrucțiunile de utilizare ale
		 furnizorului.
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Îmbrăcămintea
Branșa recomandă folosirea echipamentului de lucru potrivit fiecărui anotimp și fiecărui fel de vreme. Este nevoie și de mai multe seturi de echipament pentru a avea de schimb la spălat.
Distribuitorii cu bicicleta sunt afară pe orice vreme. De aceea este nevoie
de îmbrăcăminte pentru zile cale și zile reci, pentru ploaie și vânt. Când
mergeți cu bicicleta în ritm alert sau cu bicicleta greu încărcată, puteți să
transpirați. Îmbrăcămintea trebuie să fie potrivită și pentru aceasta.
Îmbrăcămintea de lucru trebuie să se potrivească cu corpul dvs. și să fie
suficient de lejeră. Partea din spate nu trebuie să vă strângă atunci când
stați aplecat în față. Mânecile trebuie să fie suficient de lungi când vă întindeți brațele spre ghidon. Riscul de accidente poate fi redus dacă se folosește îmbrăcăminte vizibilă în trafic, de exemplu vestă de siguranță și haine
cu elemente reflectorizante clare pe pantaloni și șort.

Mânuși și încălțăminte
Mânușile trebuie să fie rezistente la vânt și să fie ori de tip ”mânuși de
vânătoare”, ori subțiri la vârful degetelor, așa încât să fie ușor de apucat
corespondență, ziare și alte lucruri din geantă sau rucsac. Încălțămintea
trebuie să fie potrivită pentru diverse tipuri de pavaj și de vreme. Trebuie să
vă fie și cald la picioare iarna.

Sfaturi
• Folosiți casca de bicicletă.
• Folosiți îmbrăcăminte rezistentă la vânt și ploaie, atunci când
		 vremea o cere.
• Stratul cel mai aproape de corp al îmbrăcămintei trebuie să poată
		 transporta transpirația spre exterior.
• Dacă este foarte frig, este o idee bună să purtați sub cască o
		 căciulă strâns lipită de cap.
• Aveți grijă ca încălțămintea să adere bine la pavaj și să fie
		 călduroasă iarna, eventual folosind husa de protecție.
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Accidente de circulație și
alte accidente de muncă
Distribuitorii pe bicicletă circulă în zone cu trafic intens și la orele de vârf. Accidentele de circulație se petrec de exemplu atunci când distribuitorii pe bicicletă
și alți cicliști circulă prea aproape unii de alții, atunci când portiera unei mașini
este deschisă spre pista de bicicletă sau atunci când o mașină lovește un distribuitor pe bicicletă. Cele mai grave accidente sunt cele care afectează capul.
Distribuitorii pe bicicletă sunt în mare măsură expuși la riscul de a
cădea sau de a se împiedica. De exemplu atunci când drumul este
alunecos din cauza ploii, a zăpezii sau a frunzelor. Mai ales pietrele
de pavaj devin alunecoase din cauza ploii și a zăpezii. Riscul există
și atunci când pavajul prezintă neregularități, când dalele nu sunt
fixe sau când sunt gropi în asfalt.

Branșa recomandă
ca angajatorul să pună
cască la dispoziția
tuturor
distribuitorilor pe
bicicletă.

Dacă folosiți o cască de telefon mobil, folosiți-o numai într-una
din urechi ca să puteți auzi traficul.
O politică privind comportamentului corect în trafic
Conducerea companiei trebuie să comunice clar cum se dorește ca distribuitorii pe bicicletă să circule în trafic. Imaginea companiei se reflectă printre alte în
modul în care se comportă distribuitorii în trafic. Ca distribuitor, sunteți ambasadorul companiei dvs. De asemenea, circulația cu riscuri nu este periculoasă
numai pentru dvs., ci și pentru alții. Trebuie să fiți sigur că auziți ce se petrece
în trafic pentru a putea reacționa.
Se recomandă ca dvs., cei din comitetul pentru mediul de muncă, să elaborați
o politică a comportamentului corect în trafic. Un punct bun de plecare este
concepția că celelalte persoane implicate în trafic sunt colaboratori la desfășurarea traficului și nu adversari.
Subiecte care pot fi incluse într-o politică a comportamentului în trafic:
• Respectarea codului circulației
• Folosirea căștii de bicicletă
• Îmbrăcăminte vizibilă în trafic
• Catadioptri și lumini de bicicletă obligatorii
• Folosirea telefonul mobil și a altor mijloace de comunicare, printre
		 altele casca de telefon – în timpul circulației
• Luarea în considerare a celorlalți participanți la trafic
• Proceduri de urmat în caz de drum dificil, de exemplu drum alunecos
• Situații în care este acceptabil să nu se livreze marfă, de exemplu
		 când sunt câini nelegați sau când căile de acces nu au fost curățate.
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Accidente de muncă,
răspundere și asigurări
Accidentele de muncă trebuie să fie declarate prin sistemul electronic Easy.
dk. Acest sistem asigură o declarare corectă a accidentului de muncă
la Inspecția Muncii și la Asigurarea contra accidentelor de muncă. Toate
accidentele de muncă trebuie să fie declarate la Inspecția Muncii, dacă ele
au ca rezultat mai mult de o zi de absență de la muncă sau la Asigurarea
contra accidentelor de muncă, dacă din cauza accidentului apar cheltuieli
de exemplu la chiropractor, fizioterapeut sau optician.
Este important să-l informați pe angajator despre tot ce s-a întâmplat imediat după accident, pentru ca acest lucru vă dă posibilitatea să vi se acopere
eventuale cheltuieli de tratament și de ochelari noi prin asigurarea contra
accidentelor de muncă la care este obligat angajatorului dvs. De regulă,
asigurarea contra accidentelor de lucru acoperă numai accidente petrecute
în timpul programului de lucru, adică nu acoperă accidente petrecute în
drum spre locul de muncă sau de la locul de muncă. Verificați dacă cumva
sunteți acoperit de o asigurare colectivă în timpul liber. Dacă nu sunteți,
este o idee bună ca dvs. să vă asigurați ca distribuitor. Întrebați compania
dvs. dacă aveți îndoieli privind modul în care sunteți asigurat ca angajat.
La nivel de comitet pentru mediul de muncă trebuie să analizați accidentele
de muncă și să definiți un plan de reducere a riscului de accidente. Înregistrați și analizați și evenimentele la limita de producere a unui accident.
Puteți preveni accidentele printr-o planificare mai bună, instruire și echipamentul corect? Implicați și distribuitorii – ei pot avea idei bune despre ce
anume se poate face.
Angajatorul răspunde în general de accidentele provocate de angajații lui,
în timp ce aceștia își desfășoară munca. De regulă, acest lucru înseamnă
că asigurarea angajatorului va acoperi pagubele. Această obligație nu este
valabilă decât dacă angajatorul poate dovedi că angajatul lui a dat dovadă
de neglijență gravă sau a acționat intenționat.
Ca distribuitor pe bicicletă, dvs. răspundeți atunci când este vorba de respectarea codului rutier.
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Mediul de muncă psihic și bunăstarea la locul de muncă
Distribuitorii pe bicicletă lucrează mai ales singuri. Mulți distribuitori apreciază libertatea care decurge din faptul de a munci singuri. Totuși, în cadrul
comitetului pentru mediul de muncă trebuie să fiți atenți la faptul că munca
de unul singur poate ridica probleme. De aceea, este deosebit de important
să vedeți cum puteți, împreună cu conducerea, să sprijiniți distribuitorii din
punct de vedere social și profesional.
Un loc de întâlnire și reuniune este o bază comună bună pentru distribuitori, mai ales atunci când cea mai mare parte a timpului de muncă îl petrec
singuri. În afară de aceasta, distribuitorii trebuie să se întâlnească cu șeful
lor în mod regulat pentru a discuta aspecte ale muncii lor. Poate fi vorba
de o discuție privind planificarea și repartizarea sarcinilor, dorințe privind
echipamentul sau modul în care să se repartizeze concediul.
Echipamentul de planificare electronic este un instrument bun de planificare și informare privind sarcinile. Dar sistemele de supraveghere au și
avantaje și dezavantaje. Conducerea va trebuie să fie atentă la faptul că
sisteme de tip GPS, PDA etc. pot fi percepute ca sisteme de supraveghere
și control ale distribuitorilor pe bicicletă. Îngrijiți-vă să aveți reguli clare și un
dialog deschis privind modul în care se planifică muncă și în care se folosesc sistemele. BAR transport og angro a publicat o broșură cu titlul: ”10
sfaturi pentru dvs. care vă gândiți să introduceți supravegherea”. Puteți găsi
și descărca broșura pe site-ul: www.bartransport.dk
Pot apărea plângeri de la clienți. Poate fi o experiență foarte neplăcută pentru distribuitorul la care se referă plângerea, chiar dacă plângerea nu este
întemeiată. Este o idee bună să există o procedură privind modul în care să
fie procesate plângerile de la clienți. Dacă un client se plânge, este important ca şi conducerea să asculte conducerea și versiunea distribuitorului și
să-l sprijine.
Amenințările și violența sunt din fericire rare în cazul distribuitorilor. Riscul
cel mai mare apare în cazul distribuitorilor de presă, care lucrează noaptea.
În cazuri grave de amenințări sau de violență, distribuitorul trebuie să poată
contacta cu un superior, indiferent de oră. De aceea, distribuitorii trebuie să
aibă telefon mobil pentru a cere ajutor.
BAR transporturi și angro a publicat o ”trusă de ajutor” cu titlul: ”Fiți gata să
circulați din nou după o experiență violentă”. Ea conține sfaturi pentru cel
care a avut o experiență traumatizantă, pentru companie, pentru colegi și
pentru rude.
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Sfaturi
• Conveniți la locul de muncă respectiv cum să stați de vorbă despre dife		 rite situații neplăcute
• În cazul în care munciți singur, trebuie să vi se asigure ajutor în cazul în
		 care vi se întâmplă ceva neplăcut.
• Trebuie să vi se asigure posibilitatea de a contacta un superior.

Sănătatea

Munca de distribuitor pe bicicletă solicită din punct de vedere fizic. De aceea,
este important să vă hrăniți corect, să beți multe lichide și să faceți pauze în cursul programului de lucru.
Sfaturi
• Mâncați o masă solidă în timpul zilei. Dacă lucrați noaptea, mâncați mai
		 multe mese mici.
• Mâncați mai multe mese intermediare, de exemplu nuci și alune, fructe
		 uscate, banane, chifle din făină de secară, iaurt etc.
• Faceți o pauză lungă și mai multe pauze scurte în timpul programului de
		 lucru.
• Luați cu dvs. o sticlă cu apă atunci când circulați cu bicicleta.

Bunăstarea la locul de muncă

Angajatorul trebuie să indice un loc în care distribuitorii să poată merge la toaletă
și să se poată spăla pe mâini. Dacă sunt pauze de masă în timpul programului de
lucru, trebuie să indice un loc unde se poate mânca și unde distribuitorii își pot păstra
pachețelele cu mâncare, pot avea haine de schimb, își pot usca hainele și pot merge
la toaletă. Încăperea unde se face pauza trebuie să fie situată central în raport cu
zona acoperită de distribuitor. Un loc comun de făcut
pauză și de mâncat întărește și solidaritatea dintre distribuitori.
Aproape de corp

50 kg

30 kg

15 kg
11 kg
7 kg
3 kg
0 kg

Distanță antebraț
cca. 30 cm.

Distanță de 3/4 braț
cca. 45 cm.

Ridicarea de obiecte grele

La ridicarea de obiecte sunt întotdeauna solicitate
articulațiile, mușchii și ligamentele spinării.
Schema cu roșu, galben și verde se află în Ghidul D.3.1
al Inspecției Muncii.
• Ridicare aproape de corp:
Greutatea sarcinii nu trebuie să depășească 50 kg.
• Ridicare la distanța antebrațului:
Greutatea sarcinii nu trebuie să depășească 30 kg.
• Ridicarea la distanță de 3/4 din braț:
Greutatea sarcinii nu trebuie să depășească 15 kg.

Este foarte important cum ridicați sarcina. De aceea, BAR transporturi a publicat un
material despre tehnica ridicării, cu film și instrucțiuni privind situații tipice de ridicare.
Tot materialul poate fi consultat pe site-ul www.bevarryggen.dk.
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Mediul de muncă al
distribuitorului de presă
Distribuitorii de presă muncesc noaptea la livrarea ziarelor de dimineață, publicaţiilor de specialitate și revistelor. Ziarele se ridică/se împachetează într-un
loc numit depozit. Distribuitorul livrează ziare și reviste clienților particulari și
companiilor. În timpul nopții, distribuitorul se duce adesea de mai multe ori la
depozit pentru a se aproviziona din nou sau poate că ziarele au fost depuse
într-un loc de-a lungul rutei, de exemplu lângă o stație de autobuz. Distribuitorul de presă circulă pe propria bicicletă și este răspunzător de întreținerea și
repararea ei.
Munca de noapte afectează sănătatea. De asemenea, munca distribuitorului
de presă poate fi grea din punct de vedere fizic, mai ales atunci când bicicleta
este încărcată la maxim și când el lucrează la împachetat. Faceți de aceea o
evaluare a locului de muncă sau un ghid, printre altele privind aceste sarcini.

Limba și bariera de limbă – necesități diferite privind instruirea distribuitorilor
Noii distribuitori de presă trebuie să fie instruiți în ceea ce privește riscurile de
siguranță și sănătate precum și activitatea companiei în domeniul mediului de
muncă. De exemplu, distribuitorii de presă trebuie să fie bine instruiți privind
metode bune și sigure de încărcare a bicicletei în mod convenabil.
Mulți distribuitori de presă nu sunt de origine etnică daneză. De aceea, limba
și cultura impun să se țină cont de ele la planificarea instruirii și a continuării
ei. Angajatorul trebuie să se asigure în primul rând că distribuitorul înțelege
instrucțiunile privind munca și mediul de muncă. Angajatorul trebuie să se asigure că distribuitorii pot circula pe bicicletă sigur
și că înțeleg cultura de circulație rutieră daneză.
Instruirea trebuie continuată în mod regulat.
Munca de noapte – somn și hrană
Când se lucrează noaptea, ritmul biologic
normal de 24 de ore este tulburat. De aceea,
persoanelor care muncesc noaptea trebuie să li
ofere control medical gratuit înainte să înceapă
munca, după care trebuie să li ofere control medical la intervale regulate de cel mult 3 ani.
Ca lucrător de noapte puteți contribui la prevenirea urmărilor muncii de noapte asupra sănătății.
Aveți grijă să vă creați obișnuințe de somn regulat și să evitați mesele mari în timpul nopții.
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Multor distribuitori de presă le este greu să doarmă bine ziua. Dar prea puțin
somn sporește riscul de accidente. Culcați-vă de preferință cât mai devreme
cu putință după munca de noapte și încercați să dormiți neîntrerupt cel puțin
4 ore. Este o idee bună să dormiți și câteva ore înainte să începeți munca, și
la ore fixe. Este important să aveți obișnuințe bune și stabile de somn și să vă
hrăniți bine și suficient.
Sfaturi
• Luați mai multe mese mici în cursul nopții.
• Faceți o singură pauză lungă și mai multe pauze scurte în timp ce
sunteți de serviciu.
• Beți multe lichide.
• Aveți grijă să dormiți neîntrerupt cel puțin 4 ore.

O politică privind violența și amenințările
Noaptea poate fi pustiu și în întuneric, distribuitorii de presă pot fi atacați. De
aceea, ei trebuie să aibă posibilitatea de a contacta un superior la orice oră în
timpul programului lor de lucru. Compania trebuie să-și definească o politică în
caz de violență, în colaborare cu comitetul pentru mediul de muncă. Această
politică poate descrie cine are drepturi și obligații în ceea ce privește prevenirea violenței și procesarea episoadelor în care un distribuitor pe bicicletă a fost
supus violenței sau amenințărilor cu violența.
Accidente de muncă
Sunt multe exemple de obstacole de-a lungul unei rute. Gropi nemarcate în
poteca care duce la o casă, jucării aruncate la întâmplare de care vă puteți
împiedica și cădea. Riscul de a cădea este mărit din cauza iluminării reduse în
timpul nopții. Mulți proprietari de casă nu lasă lumina de afară aprinsă noaptea
și în multe localități a fost redusă iluminarea străzilor în timpul nopții. Este o
idee bună ca distribuitorii să folosească iluminare suplimentară, de exemplu o
lanternă de frunte sau de buzunar, atunci când aveți nevoie să citiți instrucțiunile privind drumul de acces și să citiți adrese de pe fișa de comandă, reducând
astfel riscul de a cădea.
Se întâmpla ca un distribuitor de presă pe bicicletă să se răstoarne cu bicicleta pentru că gențile intră între spițe în timpul circulației.
De multe ori, distribuitorii de presă sunt primii care circulă după ce a nins
noaptea, când încă nu s-au făcut pârtii. Atunci există un risc deosebit de mare
de a cădea în zonele alunecoase din cauza zăpezii sau a gheții.
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Împachetarea genților și bicicleta
Distribuitorii de presă trebuie să aibă la dispoziție locuri potrivite pentru a împacheta ziarele etc., de exemplu un local cu spațiu suficient și mese pe care
să poată împacheta. Mesele trebuie să fie potrivite atât muncii respective (stat
în picioare – înălțime aproximativ la nivelul șoldului) cât și persoanelor care
împachetează, astfel încât munca să se poată desfășura în mod acceptabil și
în poziții convenabile. Distribuitorii de presă trebuie să poată împacheta ziarele stând drept, împachetând la o înălțime bună, în poziții de lucru și mișcări
potrivite și la adăpost.
De regulă, distribuitorii de presă își împachetează propriile genți. De multe ori
este vorba de pungi din textile care se atârnă de fiecare parte a ghidonului.
Pungile pot intra între spițe, ceea ce mărește riscul de cădere cu bicicleta, mai
ales atunci când pungile sunt aproape goale sau la curbe, de exemplu când
se dă colțul străzii. Un alt dezavantaj al pungilor este că ziarele se udă atunci
când plouă sau ninge, devenind mai grele.
O apărătoare montată pe roți poate preveni intrarea pungilor între spițe. O altă
soluție este folosirea genților de bicicletă care se pot monta pe portbagaj. Există portbagaje și pentru roata din față și pentru roata din spate. Aceste genți
sunt fixate pe bicicletă și nu se deplasează când se iau curbele. Avantajul este
că este nevoie de mai puțin efort pentru a se controla bicicleta și deci pentru a
menține echilibrul.
Angajatorul trebuie să asigure instruirea distribuitorilor privind pozițiile corecte de muncă și de asemenea să asigure că fiecare din ridicările efectuate de
distribuitor se încadrează în limitele recomandate de Inspecția Muncii privind
sarcinile acceptabile.
Sfaturi privind gențile
Geanta distribuitorului de presă trebuie să fie potrivită muncii
din punct de vedere al dimensiunilor, material și rezistență.
De asemenea, geanta trebuie
• să aibă o formă potrivită teancului de ziare și reviste și să fie ușor de
		 încărcat,
• să poată fi montată pe portbagaj și să aibă centuri reglabile,
• să fie impermeabilă,
• să fie ușor de împachetat.
Distribuitorul de presă trebuie să se asigure că bicicleta este legală și că gențile cu ziare și reviste sunt împachetate corect.
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Recomandări privind încărcarea bicicletei
•
		
•
		
•
•
•

Încărcați bicicleta astfel încât greutatea să fie distribuită în mod egal
în față, în spate și lateral.
Bicicleta trebuie să fie în echilibru și dvs. trebuie să puteți face semnele cu mâna.
Trebuie să puteți ridica bicicleta dacă se răstoarnă.
Nu supraîncărcați bicicleta.
Aveți grijă să luați ziare și reviste din ambele pungi atârnate de
o parte și de alta a bicicletei, astfel încât greutatea să continue să fie
distribuită de ambele părți pe măsură ce livrați ziarele și revistele.

Împachetarea la depozit
Depozitele plasate de-a lungul rutei se pot afla lângă o stație de autobuz, la
scara unui bloc sau pe trotuar. La planificarea amplasării depozitelor, comitetul
pentru mediul de muncă trebuie să asigure distribuitorilor locurile de oprire cele
mai bune posibil pentru împachetarea genților și încărcarea bicicletelor. Aici
trebuie să se țină cont dacă la locul respectiv are loc muncă de împachetare
sau dacă se umplu gențile rapid cu ziare noi. Se recomandă ca distribuitorii de
presă să poate împacheta ziarele și revistele stând drept, la o înălțime bună
și la adăpost, de exemplu la o măsuță și sub un acoperiș. Dacă nu se poate,
atunci este o idee bună de găsit un dulap, o bancă sau ceva asemănător unde
să se plaseze depozitul.

Un loc de întâlnire
Un loc de întâlnire și de reunire reprezintă o bază bună pentru distribuitori.
Acest loc trebuie să fi situat central în raport cu zona acoperită. Aici vă puteți
lua mesele, vă puteți usca hainele, vă puteți încălzi, spăla mâinile, merge la
toaletă și puteți fi împreună cu colegii dvs. Dacă în timpul programului de lucru
sunt pauze de masă, angajatorul trebuie să asigure un loc unde se poate consuma pachețelul cu mâncare.
De asemenea, trebuie să vă întâlniți cu superiorul dvs. la intervale regulate
pentru a discuta aspecte legate de muncă și să predați mesaje. Poate fi nevoie
de discutat planificarea și repartizarea sarcinilor, dorințe privind echipamentul
sau repartizarea săptămânilor de concediu.
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