Accident de munca la Bilstein Compa

Un barbat de 49 de ani se zbate intre viata si moarte la spital, in urma unui accident de munca petrecut
ieri in jurul pranzului, la Bilstein Compa, au anuntat oficialii IPJ Sibiu. Se pare ca barbatul primise
sarcina de a vopsi tavanul unei hale. Deocamdata nu se stie daca angajatul avea sau nu aviz pentru lucru
la inaltime. De acest aviz depinde si incadrarea juridica a faptei celui care l-a pus pe sibianul de 49 de ani
sa vopseasca tavanul halei.
Starea angajatului de la Bilstein Compa este critica. Medicii l-au diagnosticat cu traumatism
cranio-cerebral sever, cu fractura craniana. Are si un traumatism toracic si o fractura la mana. El a primit
ingrijiri medicale in Unitatea Primiri Urgente si apoi a fost internat in Sectia Clinica Neurochirurgie, la
Terapie Intensiva, unde medicii specialisti continua investigatiile si tratamentul.
Din primele cercetari efectuate de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Munca Sibiu, cel mai probabil evenimentul va fi incadrat ca acident de munca. Se pare ca muncitorul
primise sarcina sa vopseasca tavanul unei hale. El s-ar fi urcat pe o ghereta, pentru ca altfel nu ar fi reusit
sa ajunga si, la un moment dat, din greseala, a calcat in gol, s-a dezechilibrat si a cazut. Din masuratorile
inspectorilor de la ITM, distanta nu a fost foarte mare, ci numai de aproximativ 5 metri, insa cazatura a
fost puternica si este posibil ca barbatul sa fi cazut in cap. "Angajatul avea sarcina de munca, este clar
acest lucru. Vom demara cercetarile pentru a vedea cum se incadreaza fapta. Se poate ajunge pana la
propunerea urmaririi penale a celui care a dat aceasta sarcina angajatului, mai ales in cazul in care victima
nu avea aviz pentru lucrul la inaltime", a spus Mihai Magdoiu, inspector sef adjunct Securitate si Sanatate
in Munca in cadrul ITM Sibiu.
Cuvinte cheie: sanatate ipj sibiu itm sibiu chirurgie accident securitate terapie inspectoratului
teritorial de munca sibiu itm intern 5 metri juridica ceas interna
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