Bine v-am găsit la...
Mini cursul despre modul de completare și verificare a
fișelor SSM

În acest curs vom invăța să completăm și
să verificăm o fișă SSM – Securitatea și
Sănătatea în Muncă

Scurtă introducere


Fișa SSM numită de mulți cărticică, este un tipizat mărimea A5 de
culoare albastră, o dovadă a instruirii la angajare, apoi o dovadă a
instruirii periodice.




SSM – înseamnă – Securitatea și Sănătatea în Muncă.
Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul
locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de
aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii.
CLM – conducător loc de muncă – acesta poate fi pentru mai
multe locuri de muncă, ex.: un CLM poate fi numit pentru mai
multe locații, cu condiția ca acesta să se deplaseze la toate locurile
de muncă.
CLM – conducătorul locului de muncă instruiește periodic
lucrătorii din subordine și consemnează în fișele individuale SSM.
CLM – conducatorul locului de muncă se asigură că el si/sau
lucrătorii din subordine au fișele completate corespunzător la
angajare, iar după fiecare instruire periodică fișele sunt semnate
de catre toti lucratorii implicati.
SPECIALIST SSM – inspectorul desemnat de firma, poate fi serviciu
extern.








Întocmirea și verificarea fișelor SSM









Întocmirea fișei incepe cu ”UNITATEA” – în această rubrica se
completează numele societății.
Numele și Prenumele – se completează cu numele complet din
buletin – dacă o persoana își schimbă numele, aceasta va anunța
imediat societatea.
Locul de muncă – aici se completează cu locul de muncă luat din
contractul individual de muncă – ex.: dacă societatea are mai
multe puncte de lucru – se completeaza cu : ”punct de lucru” ,
în cazul șoferilor se poate completa cu :„terti” , la personalul aflat
la sediul societății se completează cu : ”sediu”.
Domiciliul – se completează cu datele complete din buletin,
ATENȚIE – nu se completează cu locul unde se locuiește, ci doar
adresa completă din buletin.
Legitimația nu se mai completează.

TOATE ACESTE DATE SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE SPECIALISTUL SSM

Întocmirea și verificarea fișelor SSM









Declarația de traseu se completează de către angajat.
La punctul 1 – domiciliul actual va fi cel la care locuiți, acesta poate
să difere de cel din buletin. Deci se completează cu adresa unde
locuiți.
La punctul 2 – se vor nota străzile principale, dacă deplasarea se
efectuează cu mijloace publice se vor nota stațiile de îmbarcare și
de debarcare, de-asemenea se vor nota și numărul transportului
în comun. Dacă se folosesc mai multe mijloace de transport public
, se vor nota toate mijloacele.
Dacă se merge pe jos, atunci se vor nota numerele imobilelor de
unde se pleacă, se vor nota străzile și unde se face oprirea.
La punctul 3 – se bifează cu ce se face deplasarea.
La punctul 4 – se va face o medie între zilele aglomerate și cele
libere.
Data si semnătura sunt obligatorii.

Întocmirea și verificarea fișelor SSM
Prima parte de sus a fișei.
Această rubrică se completează de SPECIALISTUL SSM
Numele și Prenumele – se completează cu numele complet din buletin
– dacă o persoana își schimbă numele, aceasta va anunța imediat
societatea.
Data și locul nașterii – se completează doar cu data nașterii.
Calificarea – conform diplomelor de studii.
Funcția – se completează cu funcția trecuta în contractul de muncă.
Locul de muncă – spre deosebire de copertă- aici se completează
spațiul efectiv în care se desfășoară activitatea, ex.: magazin, sau
depozit, birou, punct de ridicare colete, șantier, cabinet, etc.
Autorizații (ISCIR, etc) – daca este cazul.

Întocmirea și verificarea fișelor SSM
Partea de mijloc - sus a fișei.
Această rubrică se completează de SPECIALISTUL SSM
Data primei instruiri - este data de începere a contractului de muncă,
se completează din contractul individual de muncă.
Timp de 2,4,6,8 ore – acest timp este reglementat printr-o decizie;
De către – SPECIALISTUL SSM poate face instruirea introductiv
general, sau administratorul prin asumarea răspunderii.
Conținutul instruirii este completat deja.
Semnătura celui instruit (în stânga)– aici semnează angajatul, cel care
își are numele trecut in prima parte a fișei și pe copertă.
Semnătura celui care e efectuat instruirea (mijloc) – în prima parte a
instruirii, cea introductiv generală – SPECIALISTUL SSM va fi cel care
instruiește dar și cel care verifică instruirea (dreapta)– așadar aici
semnează SPECIALISTUL SSM.
Dacă angajatul este încadrat cu timp redus/parțial – iar decizia este de
8 ore, instructajul se face în mai multe zile, astfel încât cele 8 ore
obligatorii să fie efectuate.

ATENTIE ! – Instructajul se efectuează
in zilele lucrătoare ale saptămânii.

Întocmirea și verificarea fișelor SSM
Partea de mijloc - jos a fișei.
Această rubrică se completează de SPECIALISTUL SSM
Instruirea la locul de muncă se efectuează a doua zi lucrătoare a
angajatului.
Locul de muncă(post de lucru) - în aceasta rubrică se completează atât
locul de muncă, cât și funcția angajatului – locul de muncă este acelasi
trecut în partea de sus a fișei- adică spațiul efectiv de lucru, iar funcția
este de-asemenea cea trecută în partea de sus a fișei.
Timp de 2,4,6,8 ore – acest timp este reglementat printr-o decizie;
De către – conducătorul locului de muncă- acesta este numit printr-o
decizie a administrației.
Conținutul instruirii este completat deja.
Semnătura celui instruit (stânga) – aici semnează angajatul, cel care își
are numele trecut in prima parte a fișei și pe copertă.
Semnătura celui care e efectuat instruirea (mijloc)– aici semnează
conducatorul locului de muncă.
Semnătura celui care a verificat instruirea (dreapta) – aici semnează
SPECIALISTUL SSM .
Dacă angajatul este încadrat cu timp redus/parțial – iar decizia este de
8 ore, instructajul se face în mai multe zile, astfel încât cele 8 ore
obligatorii să fie efectuate.

ATENTIE ! – Instructajul se efectuează
in zilele lucrătoare ale saptămânii.

Întocmirea și verificarea fișelor SSM
Partea de jos a fișei.
Această rubrică se completează de SPECIALISTUL SSM
Numele și prenumele - persoana care admite angajatul la locul de
muncă poate fi chiar conducătorul locului de muncă- cel care face
instructajul la locul de muncă, sau poate fi o persoană superioară, un
manager, director sau chiar administrator.
Functia – aceasta este funcția superiorului din contractul său de
muncă.
Data - admiterea la lucru se efectuează după instructajul la locul de
muncă – deci data trecută la instruirea la locul de muncă se trece și la
admiterea la lucru.
Semnătura celui care a admis la lucru (dreapta) – aici semnează
persoana care admite angajatul la locul de muncă, această persoană
poate fi chiar conducatorul locului de munca- cel care face instructajul
la locul de muncă, sau poate fi o persoană superioară, un manager,
director, sau chiar administrator.

Instruirea periodică
Data instruirii – fișele se completează la fiecare 3 luni, ex.: dacă
angajarea s-a făcut pe 1 septembrie, următorul instructaj va fi în
luna Decembrie, ziua din lună este stabilită printr-un grafic, aceste
informații se cer la inspectorul SSM.
 Durata instruirii – durata este de 2 ore, se completează cu 2h/2 ore.
 Ocupația – aceasta este funcția trecută în contractul de muncă, se
regăsește și pe prima pagină a fișei, sus la ”funcție”.
 Materialul prelucrat – acesta se regăsește în dosarul SSM, la
tematici de instruire, însă de cele mai multe ori aceste informații
sunt furnizate de către inspectorul SSM. Materialul prelucrat diferă
de la trimestru la trimestru.
 Semnătura celui instruit – în casuță din stânga semnează angajatul,
cel al cărui nume apare pe copertă.
 Semnătura celui care a instruit – în casuța din mijloc semnează
conducatorul locului de muncă.
 Semnătura celui care a verificat instruirea – în căsuța din dreapta
semnează inspectorul SSM, aceste verificari se fac prin sondaj, însă
poate semna un superior al conducătorului locului de muncă – un
manager, director sau administrator.
ATENȚIE !
Aceasta rubrică se completează de catre conducătorul locului de muncă.


Testarea










Testarea SSM se face de mai multe ori , la angajare și anual.
Data primei testări - este data instructajului introductiv general,
trecută în partea de sus a primei pagini.
Materialul examinat la angajare este ”Test de verificare la angajare”
După primul test, cel de la angajare, se fac teste periodice – anuale,
iar în fiecare an –acestea sunt în luna Decembrie.
Materialul examinat periodic anual este „Test de verificare anuală”.
Pentru angajații noi, se completeaza doar prima testare, urmând ca
în decembrie sa se completeze prima testare periodică.
Pentru angajații mai vechi se completează și prima testare, dar și
periodic, în funcție de câti ani vechime aveți la locul de muncă.
Calificativul este ”bine”.
Examinatorul este Inspectorul SSM – în cazul nostru – Dobrescu
Paul.

ATENȚIE !
Aceasta rubrică se completează de catre conducătorul locului de muncă.

