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Comunicat de presă

ITM Prahova desfăşoară acţiuni de informare a angajatorilor prahoveni

Inspecţia Muncii desfăşoară în acest an acţiunea de conştientizare şi control cu
privire la utilizarea corectă a produselor cu conţinut de silice cristalină.
Silicea reprezintă un grup de minerale compuse din siliciu şi oxigen, cele mai
răspândite elemente în crusta pamântului. Silicea cristalină este o componentă de
bază a materialelor, având multiple utilizări în industrie şi în viaţa noastră de zi cu
zi. Expunerea profesională la silice cristalină apare în exploatarea carierelor, în
exploatările miniere, procesarea mineralelor (uscare, măcinare, ambalare în saci şi
manipulare), prelucrarea pietrei, spargerea şi finisarea pietrei, lucrul în zidărie,
cărămizi şi ţiglă, prelucrarea fontei, fabricarea cărămizilor şi ţiglei, unele procese
de refractare, activitatea din construcţii, inclusiv lucrul cu piatră, beton, cărămizi şi
panouri izolatoare, săparea tunelelor, restaurarea clădirilor şi industria chimică.
Efectele silicei cristaline asupra sănătăţii sunt legate de fracţiunea de praf
respirabilă care pătrunde adânc în plămâni. Expunerea prelungită la

niveluri

ridicate de praf produce pe temen lung silicoză, boala pulmonară obstructivă
cronică, cancer la plămâni, tuberculoză, afecţiuni ale rinichilor,boli cardiovasculare
şi ale sistemului imunitar.
Conform rapoartelor anuale ale Inspecţiei Muncii, în România, silicoza a fost cea mai
frecventă boală profesională declarată în ultimii cinci ani. În judeţul Prahova, cele
mai multe cazuri de silicoză au fost înregistrate în anul 2015 – 29, în 2016 – 16, în
timp în 2017, în lunile februarie şi martie au fost înregistrate 2 cazuri. Astfel, datele
statisitice au motivat demararea acţiunilor privind protecţia lucrătorilor expuşi la
silice în acest sector economic.
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conţinut de silice cristalină din judeţul Prahova.
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