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NUMĂRUL EUROPEAN DE URGENȚĂ 112 

Decizia Consiliului din 29 iulie 1991 (91/396 / CEE) și Directiva privind serviciul universal din 

7 martie 2002 (Directiva 2002/22 / CE), modificată prin Directiva 2009/136 / CE din 25 

noiembrie 2009, Adoptată prin decizie a Consiliului, pentru a permite cetățenilor UE să 

apeleze la toate serviciile de urgență prin utilizarea aceluiași număr de oriunde din UE. 

Acest lucru a devenit din ce în ce mai important, pe măsură ce un număr din ce în ce mai 

mare de cetățeni europeni călătoresc în alte țări ale UE pentru muncă, studiu sau timp liber. 

Începând cu sfârșitul anului 2008, toate statele membre ale UE au cerut ca oricine să poată 

apela serviciile de urgență de pe telefoane fixe și mobile prin utilizarea numărului 112. 

Conform legislației UE, statele membre trebuie să se asigure că utilizatorii oricărui tip de 

telefon fix sau mobil pot să apeleze gratuit la serviciile de urgență prin utilizarea numărului 

european de urgență 112. 

Acest număr este acum disponibil în toate statele membre. 

Diferențele naționale în ceea ce privește disponibilitatea numerelor de urgență 

Înainte de adoptarea formală a UE, numărul de urgență 112 a fost deja folosit de 

câteva decenii ca număr de urgență în unele state membre ale UE; De exemplu, pentru 

brigada de pompieri germane și pentru forțele de poliție italiene. Cu toate acestea, 

majoritatea statelor membre nu erau familiarizate cu numărul 112. 

Adoptarea sa la nivel național a dus la două categorii de țări: 

A) Țările unde 112 este numărul unic / principal de urgență (7) 

În cele șapte state membre, 112 a devenit principalul număr național de urgență, 

promovat ca număr pentru a contacta toate serviciile de urgență (poliție, incendiu și 

ambulanță). Țările în care se află acest lucru sunt Danemarca, Finlanda, Malta, 

Olanda, Portugalia, România și Suedia. 

Cu toate acestea, alte numere naționale de urgență anterioare pot trimite apelanții către 

serviciile de urgență din aceste țări. Se presupune, pe baza rapoartelor anuale ale COCOM 
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din partea statelor membre, că aceste numere de urgență 

anterioare nu mai sunt anunțate public în acest scop, dar sunt 

menținute în funcțiune numai cu utilizare marginală din motive de siguranță publică. 

B) Țările în care 112 operează alături de alte numere de urgență (20) 

În 20 de țări UE 112 funcționează alături de alte numere de urgență. Majoritatea statelor 

membre au decis să introducă numărul 112 ca număr care va funcționa de-a lungul 

numerelor naționale de urgență. Aici, atât numerele 112, cât și numerele naționale sunt în 

serviciu ca o modalitate de a contacta unele sau toate serviciile de urgență. 

U.K este una dintre cele 20 de țări ale UE. În Marea Britanie, cetățenii pot apela 112 sau 

numărul național 999 în caz de urgență. 

1. INTRODUCERE 

Apelarea 112 este o modalitate rapidă de a comunica cu centrele de dispecerat de 

urgență (poliție, pompieri, ambulanță) în caz de urgență. 

Sistemul de urgență 112 funcționează ca un serviciu cu un număr unic de apelare, 

operațional la nivel național, pe toate rețelele telefonice fixe sau mobile. 

Sistemul 112 vizează asigurarea protecției cetățenilor și asigurarea celui mai înalt 

nivel de asistență, indiferent de locația acestora. Sistemul național unic pentru apeluri 

de urgență constă în centre de răspuns în caz de urgență (Puncte de răspuns public 

de siguranță) și echipamentul asociat acestora - un sistem operativ de telecomunicații 

destinat notificării, recepționării, prelucrării și transferului apelurilor de urgență către 

serviciile solicitate. Mod unitar. Sistemul este utilizat și pentru comunicarea dintre 

sistemele de răspuns specializate ale Poliției, Pompieri, Ambulanță, care au obligația 

de a răspunde în cazul apelurilor de urgență. În viitor, în funcție de necesitățile în curs 

de dezvoltare, vor fi incluse treptat noi agenții de răspuns: unitățile de jandarmi, 

protecția civilă și antiterorism. 

Activitatea acestui sistem integrat este înființată în scopul asigurării protecției vieții și 

bunurilor cetățenilor și va contribui la restabilirea unei stări de normalitate în România, 

similară cu cea a celorlalte țări europene. Eficiența acestui sistem va depinde în mare 
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măsură de răspunsul prompt al agențiilor de urgență (Poliția, 

Ambulanța, Brigada de Pompieri etc.) la situațiile de criză 

raportate de apelurile de urgență. 

Obiectivul principal al 112 este protejarea vieții, a proprietății și a mediului. 

Sistemul unic pentru apeluri de urgență stabilește contactul dintre apelantul care solicită 

ajutor în situații de urgență și agențiile de siguranță publică (centrele dispeceratului). 

În conformitate cu Directiva 98/10 / CE (ONP: prevederi pentru rețelele deschise de telefonie 

și serviciul universal în domeniul telecomunicațiilor), 112 este numărul unic pentru apelurile 

de urgență în toate țările Uniunii Europene, fiind răspunzător în mai multe limbi străine; Este 

un apel gratuit care poate fi efectuat de la toate terminalele conectate la telefon fix, telefon 

mobil sau alte sisteme, pentru a fi implementat inițial alături de sistemele deja existente. 

În Directiva nr. 22EC / 07.03.2002 al Parlamentului European și al Consiliului (Directiva 

privind serviciul universal), problema implementării 112 este abordată în multe articole 

(articolul 6, 26 și Anexa 1). Acțiunile întreprinse de țările UE până în 2001 pentru 

implementarea sistemului 112 au fost incluse în documentul intitulat "Stadiul implementării 

numărului de apel de urgență unic european", emis în octombrie 2001 de către Comisia 

Europeană și care a avut ca temei: 

• situația de monitorizare a implementării 112 în UE la 06.01.1999, la solicitarea Comisiei 

(DG Societatea Informațională, Servicii de comunicații: Politica și cadrul de reglementare); 

• chestionarul elaborat de atelierul de la Luxemburg (10-12 mai 2000), 

• datele furnizate de statele membre. 

De asemenea, au fost întreprinse acțiuni care vizează analiza și publicarea implementării 

sistemului 112 în UE: 

• campania de informare adresată turiștilor belgieni care călătoresc în străinătate (Belgia, 

septembrie 2001); 

• atelierul organizat în Suedia (Rosersberg, 08-09.03.2002) privind utilizarea eficientă a 

apelurilor de urgență; 
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• Cadrul de revizuire a reglementărilor în domeniul 

telecomunicațiilor, pe baza căruia s-au făcut propuneri cu privire la viitorul sistemului 112, în 

contextul dezvoltării societății informaționale europene; 

• numirea de către Comisie a unui grup de coordonare numit CGALIES (Grupul de 

coordonare privind accesul la informații privind localizarea prin servicii de urgență), cu 

misiunea de a defini cerințele paneuropene privind localizarea, necesare pentru "112 

comunitatea europeană" și Agenții de urgență apeluri de apel; 

• campania organizată de EENA - Asociațiile Europene de Numere de Urgență pentru 

introducerea și popularizarea sistemului 112 în Europa. Această instituție a fost înființată 

pornind de la modelul de corporație non-profit care a apărut în SUA încă din 1982 (Asociația 

Națională de Numere de Urgență); 

• campania organizației "SOS 112 Europe", care urmărește atragerea cât mai multor servicii 

de urgență și furnizarea de informații publicului despre 112, dar în special stabilirea unui 

schimb de informații cu diferitele agenții de urgență din Europa, în special cu cei legați de 

Numărul unic 112 pentru apelurile de urgență. 

Punerea în aplicare în Uniunea Europeană a numărului unic 112 pentru apelurile de urgență 

a implicat analizarea anumitor aspecte legate de configurarea Punctelor de Răspuns la 

Siguranța Publică: 

• multilingv (asigurați-vă că apelurile pot fi preluate în limbile oficiale ale Uniunii Europene); 

• alegerea metodei de coordonare pentru apelurile de urgență primite pe linii de 112 

(specifice fiecăruia dintre următoarele tipuri de centre de urgență): 

 

1 integrat (care gestionează toate tipurile de apeluri de urgență și care, deși este cea mai 

bună soluție pe termen lung, este implementată într-o măsură mai mică, poate și datorită 

dezavantajelor pe care unele țări le-au subliniat în ceea ce privește repartizarea sarcinilor și 

non- Obligație de dezvăluire); 
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2 coordonarea apelurilor de urgență (care poate fi efectuată de 

poliție, pompieri sau ambulanță); - deja în vigoare (prin simpla deviere a apelurilor); - 

comerciale (fără competență în gestionarea serviciilor de urgență); 

3 deja existente (prin simpla deviere a apelurilor); 

4 comerciale (fără competență în gestionarea serviciilor de urgență). 

• locația apelului (confidențialitatea, plata costurilor, protocoalele cu operatorii de 

comunicații, dispozițiile privind licențele la emiterea acestora, disponibilitatea și actualizarea 

bazei de date, precum și responsabilitățile operatorilor de rețea și dispecerilor de apeluri de 

urgență); 

• roaming; 

• definiția serviciului furnizată de Punctele de Răspuns la Siguranța Publică; 

• definiția de urgență (evenimente care pot pune în pericol viața omului, proprietatea și 

mediul); 

• informarea cetățenilor despre existența și nivelul de implementare a numărului unic pentru 

apelurile de urgență în țările europene; 

• instruirea solicitanților de apeluri PSAP (asigurarea unei formări uniforme, dezvoltarea 

abilităților lor de comunicare, instruirea acestora în managementul stresului și al crizelor). 

2. RESPONSABILITĂȚILE SISTEMULUI NAȚIONAL UNIC PENTRU APELURILE DE 

URGENȚĂ 

Sistemul național unic pentru apeluri de urgență are, conform Legii nr.398 / 14 iunie 2002, 

următoarele atribuții: 

1 Recepționează și înregistrează automat apelurile de urgență primite prin: telefon, radio, 

dispozitive de anunțare automată, semnalizare, alarmare prin alte metode, confirmarea și 

localizarea cât mai mult posibil a apelurilor primite; 

2 Analizează, organizează și transferă prompt apelurile de urgență la: agențiile de răspuns 

specializate, autoritățile competente (în funcție de natura evenimentelor și consecințele lor); 
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3 Transferă imediat apelurile, datele și informațiile primite în 

caz de dezastru Secretarului Tehnic Permanent al Comisiei guvernamentale pentru apărarea 

împotriva dezastrelor naturale; 

4 Primeste si inregistreaza datele si informatiile privind evenimentele si dezvoltarea 

raspunsurilor; 

5 centralizează, stochează și pune la dispoziția autorităților competente datele privind 

apelurile de urgență tratate. 

Sistemul național unic pentru apeluri de urgență permite, de asemenea, gestionarea 

apelurilor de urgență în limbile minorităților naționale în unitățile administrativ-teritoriale sau, 

după caz, într-una din limbile vorbite pe plan internațional. 

Serviciile specializate în răspunsul de urgență au următoarele atribuții: 

• să asigure în permanență, prin intermediul dispecerilor proprii, gestionarea apelurilor de 

urgență transferate acestora de către Punctele de Răspuns la Siguranța Publică; 

• să alerteze imediat personalul de răspuns; 

• să mențină legătura cu forțele și resursele expediate la locul incidentului. 

Sistemul național unic pentru apeluri de urgență este pus la dispoziția tuturor cetățenilor la 

nivel național (atât români cât și străini) aflați într-o situație de urgență. 

Punctele de răspuns la siguranța publică au o bază de date care îi ajută pe apelatorii 

apelurilor 112 să localizeze apelul, să identifice natura incidentului și resursele adecvate de 

răspuns. Acest lucru este posibil prin utilizarea a doi indicatori de identificare: 

• Identificarea automată a numărului ANI: Identificarea numărului automat: afișează numărul 

de telefon al apelantului. 

- Identificarea automată a locației ALI: Afișează adresa apelantului, locul pe care îl solicită și 

alte informații necesare pentru a găsi soluția optimă, astfel încât răspunsul să ajungă la locul 

incidentului la timp. 
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În răspunsul la o situație de urgență, aplicația AVL (Locația 

automată a vehiculelor) este utilizată și pentru a identifica poziția vehiculelor care răspund 

unor situații de urgență echipate cu echipamente de comunicații radio (convenționale sau 

digitale), inclusiv un subsistem GPS. Pentru a direcționa datele între terminalele mobile și 

serverul AVL, aplicația AVL utilizează rețele digitale radio și / sau analogice (convenționale) 

pentru a localiza vehiculele de răspuns și pentru a identifica cele mai bune rute pentru 

accesarea site-ului incident. 

2.1 Procesul de manipulare a apelurilor 

• un apelant apelează 112 pentru a raporta accidentele grave, care au ca rezultat pierderi 

umane; 

• sistemul identifică numărul de telefon al apelantului; 

• numele și adresa apelantului sunt apoi determinate de căutarea automată a bazei de date 

(la fel ca în țările din Uniunea Europeană, SUA și Canada), aceasta fiind o măsură necesară 

pentru a confirma autenticitatea apelului; 

• solicitantul solicită informații de la apelant despre natura incidentului; 

• toate datele vor fi transmise Poliției, Dispeceratului de Brigadă și Ambulanței, în funcție de 

natura cauzei (această operație va dura 2-3 secunde); 

• dispecerii identifică rapid mijloacele de răspuns care participă la rezolvarea cazului, 

utilizând aplicația AVL (Automatic Vehicle Location); 

2.2 Ce aduce noul 112? 

Conform legii, confidențialitatea este imperativă pentru personalul Sistemului național unic 

pentru apeluri de urgență. 

Utilizarea resurselor materiale și umane în răspunsul de urgență este mai eficientă și 

reprezintă un instrument util de gestionare a situațiilor de urgență. Astfel, echipele de 

răspuns apropiate de site-ul incidentului vor putea ajunge acolo la timp pentru a salva vieți 

omenești. 
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112 este un număr utilizat în întreaga Uniune Europeană, 

benefic pentru turiștii și oamenii de afaceri străini care vizitează România. 

112 va permite utilizarea unei singure căi de comunicare care să mobilizeze simultan toate 

agențiile care furnizează servicii de urgență. 

Toate spațiile sunt create pentru a utiliza în mod eficient resursele materiale și umane într-o 

situație de urgență pentru a reduce timpul de intervenție. Acest lucru se realizează prin 

unicitatea numărului și prin transferul simultan de date către agențiile de urgență adecvate. 

Apelurile care intră în sistemul 112 sunt înregistrate. 

Numărul automat de urgență și identificarea locației permit identificarea rapidă a apelurilor 

false și / sau abuzive. 

2.3 Apelul 112 este universal și gratuit. 

112 apeluri sunt gratuite pentru orice tip de telefon, public, fix sau mobil. 

Abonații care formează numărul 112 nu plătesc taxe suplimentare pentru factura telefonică. 

2.4 Punctele de răspuns la siguranța publică sunt permanent în serviciu, 24 de ore pe zi, 7 

zile pe săptămână. 

Operatorul de apeluri PSAP va solicita apelantului anumite întrebări privind natura situației 

de urgență pe care o raportează și va determina care agenție de urgență poate răspunde în 

mod adecvat nevoilor apelantului. 

Dacă sunați la 112, trebuie să anuntați: 

• unde este locația de urgență; 

• Unde ești; 

• la ce număr de telefon vă apelați; 

• Care este numele dvs. 
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Operatorul de apel de urgență evaluează situația de urgență a 

apelantului, în funcție de informațiile primite, și le raportează agențiilor de urgență autorizate 

să gestioneze această problemă. Dacă situația implică intervenția tuturor agențiilor, datele 

preliminare sunt raportate simultan în maxim 2-3 secunde. 

După furnizarea acestor date, trebuie să rămâneți on-line pentru a fi transferat agenției de 

urgență de care aveți nevoie și pentru a primi recomandările. 

Dacă conexiunea cu serviciul 112 este întreruptă, ar trebui să încercați din nou. Rămâneți cu 

răbdare pe linie și răspundeți la toate întrebările; Nu închideți până nu vi se spune. 

Doar apelați 112 dacă aveți o urgență. 

3. STATISTICI PRIVIND NUMARUL EUROPEAN DE URGENȚĂ 112 

Pe baza studiului "Numărul european de urgență 112" (nr. 262), solicitat de Direcția 

Generală pentru Societatea Informațională și mass-media, raportul se referă la următoarele 

aspecte legate de numărul de urgență 112: 

• Opinii privind utilitatea numărului european de urgență 112 și facilitarea accesului 

persoanelor cu dizabilități la acesta 

• Avizul privind caracterul adecvat al informațiilor privind numărul european de urgență 112 și 

detalii despre informațiile primite despre numărul 112 și despre alte numere naționale de 

urgență 

• Cunoașterea numărului 112 ca număr de urgență disponibil din țara proprie și atunci când 

călătoriți în alte țări ale UE 

• Utilizarea numărului european de urgență 112 și o comparație cu utilizarea altor numere de 

urgență. 

3.1 Utilitatea numărului european de urgență 112 

Peste nouă din 10 cetățeni ai UE (94%) au fost total de acord sau au fost de acord cu privire 

la utilitatea disponibilității unui număr de urgență oriunde în UE. Respondenții din Regatul 
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Unit au fost din nou cei mai puțin convinși de valoarea unui 

astfel de număr (87% au fost total de acord sau au avut 

tendința de a fi de acord). 

Nouă din 10 (89%) cetățeni ai UE au fost de acord (au convenit în totalitate sau au avut 

tendința de a fi de acord) că accesul la serviciile de urgență prin intermediul serviciului 112 

pentru utilizatorii cu handicap ar trebui îmbunătățit, dar răspunsurile fiecărei țări variază de la 

75% în Țările de Jos la 97% în Grecia. 

3.2 Informații despre numărul european de urgență 112 

Doar șase din 10 cetățeni ai UE (63%) nu au fost de acord că persoanele au fost informate 

în mod adecvat despre existența numărului european de urgență 112. Numai în trei țări UE 

(Luxemburg, România și Republica Cehă) majoritatea consideră că informațiile A fost 

adecvat. 

Majoritatea respondenților nu au primit informații despre numărul de urgență la nivelul UE 

sau alte numere de urgență în ultimele 12 luni (69%, în scădere cu 2 puncte procentuale). 

Doar unul din cinci intervievați (21%) a declarat că au văzut sau au auzit informații despre 

112. 

Proporția respondenților care au declarat că au primit informații despre numărul 112 ca 

număr de urgență european în ultimele 12 luni a variat de la 7% în Marea Britanie la 60% în 

Bulgaria. 

Cei care au văzut / auzit despre numărul european de urgență 112, patru din cinci (81%) au 

numit media ca televiziune, radio, ziare, Internet ca sursă de informare. Nouă procente au 

raportat operatorii de telecomunicații ca surse de informare. 

 

3.3 Cunoașterea numărului european de urgență 112 

În general, publicul larg nu este familiarizat cu numărul 112 ca număr de urgență european. 

Doar unul din patru intervievați (24%, în creștere cu două puncte procentuale) ar putea 

identifica spontan  
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112 ca număr pentru a solicita servicii de urgență oriunde în 

UE. Mulți cetățeni (45%, în creștere cu patru procente) au declarat că vor chema 112 pentru 

urgențe în propria țară. 

Cunoașterea 112, ca număr de apel într-o situație de urgență oriunde în UE, încă depinde în 

mare măsură de țara proprie a respondentului (de la 3% în Italia până la 58% în Republica 

Cehă). Proporția respondenților care au menționat 112 în situații de urgență în propria țară a 

variat de la 1% în Grecia până la 98% în Suedia. 

Este totuși cazul ca cunoașterea numărului de 112 ca număr de urgență pentru a apela din 

țara proprie nu înseamnă neapărat că respondenții au fost de asemenea conștienți de acest 

număr ca și numărul european de urgență. 

3.4 Experiențe de apelare a numerelor de urgență 

Un sfert dintre cetățenii UE au fost numiți un număr de urgență în ultimii cinci ani. Mai puține 

dintre aceste apeluri au fost adresate adresei 112 decât altor numere naționale de urgență. 

Ultima dată când aveau nevoie de asistență, mai mult de jumătate dintre respondenți au 

apelat la un număr național de urgență (57%), iar patru din 10 (41%) au apelat la urgențe 

112 în țara lor. Dintre apelurile efectuate către 112 în țara proprie, 69% erau apeluri în țările 

în care 112 operează împreună cu alte numere de urgență, iar 31% erau apeluri în țările în 

care 112 este singurul / principalul număr de urgență. 

Majoritatea apelurilor de urgență cele mai recente au fost făcute de la un telefon fix (53%). 

O minoritate a respondenților care au apelat la servicii de urgență întâmpină dificultăți în 

stabilirea sau menținerea comunicării (7%, în scădere cu un punct procentual). Respondenții 

polonezi au fost cei care au întâlnit cel mai frecvent astfel de dificultăți (17%). 

Există o mică parte a problemelor care pot fi atribuite operatorilor de telecomunicații (1%), 

3% dintre respondenți au primit un ton ocupat sau nu au primit niciun răspuns de la serviciul 

de urgență, iar alte 3% au raportat alte probleme. 
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Astfel de probleme de comunicare au fost raportate mai 

frecvent de către utilizatorii de telefoane mobile (9%) decât de utilizatorii de telefonie fixă 

(5%). Respondenții care au făcut un apel de urgență în altul  

Țările UE au avut mai multe șanse, decât cei care au făcut-o în propria lor țară, să fi 

întâmpinat dificultăți tehnice. 

Aproximativ trei din 10 respondenți (29%) care au apelat la servicii de urgență când au 

vizitat o altă țară din UE au declarat că au probleme legate de limbă atunci când comunică 

cu serviciile de urgență. 

Respondenții care au efectuat un apel de urgență cu un telefon mobil au fost mai puțin 

susceptibili să furnizeze serviciile de urgență cu adresa exactă a situației de urgență (83% 

față de 94% pentru utilizatorii de telefonie fixă). 

Respondenții care au efectuat un apel de urgență în timp ce vizitează o altă țară UE au fost 

mai puțin capabili să furnizeze serviciile de urgență cu o adresă exactă (70% pentru 

apelurile la 112 și 80% pentru apelurile către alte numere de urgență, față de 87% -90% Cei 

care au apelat la serviciile de urgență din propria țară). 

În ceea ce privește monitorizarea apelului, într-o mare majoritate a cazurilor, o unitate de 

urgență a ajuns la fața locului (83%, în creștere cu două puncte procentuale). 

3. 5 Adecvarea informațiilor despre numărul european de urgență 112 

Majoritatea cetățenilor UE nu au fost de acord că persoanele au fost informate în mod 

adecvat despre existența numărului european de urgență 112 (63%). 

Cea mai mare parte a respondenților mulțumiți de informațiile despre numărul european de 

urgență 112 a fost găsită în Luxemburg (70%). Doar în trei țări UE (Luxemburg, România și 

Republica Cehă) majoritatea consideră că informațiile primite au fost adecvate. 

În ciuda faptului că statele membre sunt obligate să informeze cetățenii cu privire la 

existența a 112, doar unul din cinci intervievați (21%) a declarat că au primit informații 

despre 112 ca număr de urgență european în ultimele 12 luni. Șaisprezece la sută dintre 

cetățenii UE au spus că au văzut  
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Sau a auzit informații despre numărul european de urgență 112 

și un procent suplimentar de 5% a raportat că a primit informații despre numărul UE și alte 

numere naționale de urgență. 

Cetățenii din țările care au aderat la UE după 2004 au fost mult mai susceptibili să 

primească astfel de informații despre numărul de urgențe la nivelul UE decât cetățenii UE15: 

în medie, 45% dintre respondenții din țările care au aderat la UE după 2004 au văzut sau A 

auzit ceva despre 112 sau despre numărul european de urgență 112 și alte numere 

naționale de urgență, în timp ce doar 15% dintre respondenții din UE15 au declarat același 

lucru. Bulgaria (60%), România (57%) și Lituania (50%) erau țările cu cele mai mari proporții 

care au afirmat că au văzut sau au auzit informații despre 112 sau despre numărul european 

de urgență 112 și alte numere naționale de urgență. Respondenții din Marea Britanie, 

Slovenia, Irlanda, Danemarca, Grecia, Italia și Germania (nu mai mult de unul din 10) au fost 

cel mai puțin probabil să spună că au primit informații despre 112. 

3.6 Chemarea serviciilor de urgență din alt stat membru al UE 

Deși numărul 112 este disponibil în toate statele membre, publicul este încă în general 

necunoscut cu 112 ca număr european de urgență. Doar unul din patru intervievați (24%, în 

creștere cu două puncte procentuale) ar putea identifica în mod spontan 112 ca număr 

pentru a solicita servicii de urgență oriunde în UE. 

Majoritatea respondenților (69%) au afirmat că nu știu care număr ar permite acestora să 

apeleze la serviciile de urgență oriunde în UE. 

Este totuși cazul ca cunoașterea numărului de 112 ca număr de urgență pentru a apela din 

țara proprie nu înseamnă neapărat că respondenții au fost de asemenea conștienți de acest 

număr ca și numărul european de urgență. Doar 39% dintre respondenții care au raportat că 

vor suna la 112 în caz de urgență în țara lor au știut de asemenea că acest număr ar putea fi 

utilizat pentru a ajunge la serviciile de urgență oriunde în UE. Cunoașterea numărului 112, 

ca număr de apel într-o situație de urgență oriunde în UE, depinde în continuare în mare 

măsură de țara proprie a respondentului. În timp ce cel puțin jumătate dintre respondenții din 

Republica Cehă (58%), Luxemburg (56%) și Polonia (50%) au răspuns corect că 112 a fost 
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numărul de telefon care le-a permis să apeleze la serviciile de 

urgență oriunde în UE, Era practic necunoscut  

La intervievați în Italia (3% au declarat corect numărul), Grecia (4%) și Regatul Unit (8%). 

Este de remarcat faptul că, deși numărul european de urgență 112 a fost introdus recent în 

Bulgaria (septembrie 2008), jumătate (49%) dintre respondenții bulgari erau deja familiarizați 

cu faptul că 112 era numărul care le-ar permite să apeleze la serviciile de urgență oriunde în 

UE. 

4. CONCLUZII 

Un număr unic de urgență 112, accesibil pentru toate situațiile de urgență și tuturor 

persoanelor care trăiesc și călătoresc în UE, este ușor de reținut. Ca atare, promovarea 

utilizării telefonului 112 ajută la salvarea vieților. Deoarece cetățenii europeni călătoresc din 

ce în ce mai mult în alte țări, pentru afaceri sau pentru plăcere, este nevoie de un număr 

unic, identic în întreaga UE, pentru a face apel în caz de urgență. În special pentru călători, 

siguranța în caz de urgență reprezintă partea cealaltă a monedei pieței unice și libertățile pe 

care le oferă. 
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STATISTICI DE INCIDENTE ȘI TELEFOANE 

Flash Eurobarometru - ASOCIAȚIA EUROPEANĂ DE NUMĂR DE 

URGENȚĂ  

Eurobarometrul Flash al studiilor E.E.N.A cu privire la "Numărul european de urgență 112". 

Acest raport se referă la următoarele aspecte ale numărului de urgență 112 la nivelul UE: 

● conștientizarea numărului 112 ca număr de urgență la nivel european în momentul apelării 

la urgență 

Servicii într-o altă țară a UE 

● conștientizarea numărului 112 ca număr de urgență la nivelul UE în rândul călătorilor 

● conștientizarea numărului 112 ca număr de urgență la apelul la serviciile de urgență 

Din țara proprie (ca număr de urgență național) 

● utilizarea numărului european de urgență 112, spre deosebire de alte numere naționale de 

urgență, nivelul de informații privind numărul european de urgență 112 și detaliile surselor de 

informații 

 

Rezultatele valurilor anterioare au fost publicate în 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 - Studii 

Flash Eurobarometru nr.228, nr. 262, nr. 285, nr. 314, nr. 338 și respectiv 339. 

Notă metodologică privind sondajul 
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Interviurile au fost efectuate prin telefon (telefon fix și telefon 

mobil) între 7 și 9 ianuarie 2013, cu eșantioane reprezentative la nivel național ale 

cetățenilor UE (cu vârsta de 15 ani și peste) care trăiesc în cele 27 de state membre, 

precum și în Croația. Dimensiunea țintă a eșantionului în majoritatea țărilor a fost de 1.000 

de interviuri; În total au fost realizate 26.624 interviuri. Rezultatele statistice au fost 

ponderate pentru a corecta discrepanțele demografice cunoscute. 

Nota 1: În acest raport, țările sunt menționate prin abrevierea lor oficială. 

ABREVIERI 

BE Belgia LV Letonia 

CZ Republica Cehă LU Luxemburg 

BG Bulgaria HU Ungaria 

DK Danemarca MT Malta 

DE Germania NL Olanda 

EE Estonia AT Austria 

EL Grecia PL Polonia 

ES Spania PT Portugalia 

FR Franța RO România 

IE Irlanda SI Slovenia 

IT Italia SK Slovacia 

CY Republica Cipru * FI Finlanda 

LT Lithuania SE Suedia 

Regatul Unit al Marii Britanii 

HR Croația 
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II. CUNOAȘTEREA NUMĂRULUI EUROPEAN DE URGENȚĂ 112 

 

1.1 Care este numărul 112? 

112 este numărul comun de telefonie de urgență care poate fi apelat 

gratuit de la majoritatea telefoanelor mobile și, în unele țări, de 

telefoane fixe pentru a ajunge la serviciile de urgență (ambulanță, 

foc și salvare, poliție). 

 

1. Numărul comun de urgență al UE - nu este unic 

2. Este disponibil în toate cele 27 de state membre ale UE 

3. Accesul la foc, poliție și EMS Funcții gratuite 24/7 

4. Gestionate și finanțate de fiecare stat membru (nu de UE) 

5. 112 este gratuit 

6. De la telefon fix, mobil și unele VOIP 

7. În toate țările UE (și SEE) 

8. Accesul la toate serviciile (incendiu, poliție, SMM) 

9. Locația apelantului (exactă) oferită ES gratuit 

10. Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap 
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ÎNTREBAREA 1 

Puteți să-mi spuneți ce număr de telefon vă permite să apelați serviciile de urgență oriunde 

în Uniunea Europeană? 

 

Cunoașterea numărului 112 ca număr de urgență la nivelul 

UE  

Baza: toți respondenții 

Sursa: EUROBAROMETRU FLASH 368 "Numărul european de urgență 112" 
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Majoritatea respondenților din UE nu sunt familiarizați cu 112 

ca număr unic european de urgență: doar puțin peste un sfert (27%) îl identifică în mod 

corect ca număr de apel în orice țară din UE în caz de urgență. Cu toate acestea, aceasta 

este o ușoară creștere față de cei 26% care au identificat corect 112 în sondajul 2012 și o 

creștere de 5 puncte față de cei 22% care au făcut acest lucru în valul din 2008Aproximativ 

două treimi (65%) dintre respondenți declară că nu știu care număr să poată apela pentru a 

contacta serviciile de urgență oriunde în UE, în timp ce alte 8% au numit un număr de 

telefon incorect (adică un alt număr decât 112). 

INTREBAREA 2 

Puteți să-mi spuneți ce număr de telefon vă permite să apelați serviciile de urgență oriunde 

în Uniunea Europeană? 

Cunoașterea numărului 112 ca număr de urgență la nivelul UE 
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Baza: toți respondenții 

Sursa: EUROBAROMETRU FLASH 368 "Numărul european de urgență 112" 

 

Conștientizarea numărului 112 ca număr de urgență european variază considerabil în funcție 

de 

Statul membru în cauză. 

În cinci țări din UE, 50% sau mai mulți respondenți au identificat în mod spontan 112 ca 

număr pentru a solicita servicii de urgență de oriunde în UE: Polonia (57%), Slovacia (55%), 

Finlanda (54%), Luxemburg (53%) Și Republica Cehă (50%). În Croația (26%), familiaritatea 

cu numărul 112 se apropie de media UE. 

La celălalt capăt al scalei, mai puțin de o cincime dintre respondenți știu că pot ajunge la 

serviciile de urgență oriunde în UE, apelând la 112 în Italia (5%), Grecia (7%), Regatul Unit 

(13%) și Germania (17%). 

ÎNTREBARE 3 

În ultimele 12 luni ați călătorit într-o altă țară a UE? 
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Călătorii către alte state membre ale UE în ultimele 12 

luni

 

 

Baza: toți respondenții 

Sursa: EUROBAROMETRU FLASH 368 "Numărul european de urgență 112" 

 

Peste o treime din respondenți (36%) spun că au călătorit cel puțin într-o altă țară din UE 

O dată în ultimele 12 luni: 16% au făcut o călătorie în altă țară UE, 16% au făcut 
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Între două și cinci călătorii, iar 4% au ajuns în mai multe țări UE 

de peste cinci ori 

În ultimele 12 luni. Acest lucru este în jos ușor pe 39% dintre cei care spun că ei 

A călătorit într-o altă țară a UE cel puțin o dată în timpul valului anterior al anchetei. 

Peste șase din 10 respondenți (63%) spun că nu au mers în nicio altă țară din UE. 
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INTREBAREA 4 

 

 

Source :FLASH EUROBAROMETER 368 “The European emergency number 112” 
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INTREBAREA 5 

 

 

 

Fonts:FLASH EUROBAROMETER 368 “The European emergency number 112” 
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Cei care au călătorit într-o țară din UE de două ori sau mai mult în ultimele 12 luni 

Aveau mult mai multe șanse să poată numi telefonul de urgență corect la nivelul întregii UE 

Mai mult decât non-călători (39% față de 23%). Doar peste jumătate dintre călătorii frecvenți 

nu au fost 

Capabil să citeze acest număr, comparativ cu puțin sub 70% din cei care nu călătoresc. 

ÎNTREBARE 6 

Puteți să-mi spuneți ce număr de telefon sau numere pe care le-ați apela în caz de urgență? 

 

Numărul sau numerele de telefon pe care cetățenii UE le-ar solicita în caz de urgență în 

propria țară 
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Baza: toți respondenții 

Fonturi: FLASH EUROBAROMETER 368 "Numărul european de urgență 112" 

 

 

În întreaga UE, majoritatea respondenților (51%) ar apela 112 în cazul unui an 

Urgență în țara lor, de la 47% în 2012. Același număr de respondenți 
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(51%) spun că ar numi un număr oficial național de urgență, 

care este, de asemenea, un număr 

Față de 45% dintre persoanele care au dat acest răspuns în 2012. Deși procentul 

respondenților care declară că vor numi 112 a crescut constant din 2008, numărul 

persoanelor care spun că ar numi un număr național a scăzut în mod constant (de la 58 % În 

2008) până în acest an. Creșterea relativ mare, de șase puncte înregistrate în acest an este, 

prin urmare, un rezultat semnificativ în contextul istoric al sondajului. 

Unul din șapte respondenți (15%) declară că ar numi "alți număr (i)". Răspunsurile "altor 

numere" au fost înregistrate atunci când respondenții au indicat un număr incorect (de 

exemplu "1012" în loc de "112") sau când respondenții au enumerat un număr de telefon 

care nu era un număr oficial de urgență în țara lor (de exemplu numărul de telefon al forței 

poliției locale Sau un număr de telefon de asistență rutieră). Proporția UE 

Respondenții care au dat acest răspuns au crescut încet, dar constant din 2008, când doar 

9% din oamenii au spus că ar numi "alt număr (i)". 

III. UTILIZAREA NUMĂRULUI EUROPEAN DE URGENȚĂ 112 

Numărul apelat în timpul unei situații de urgență în 

2013
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Baza: toți respondenții 

Fonturi: FLASH EUROBAROMETER 368 "Numărul european de urgență 112" 

Țările cu 112 ca număr unic / principal de urgență sunt: Danemarca, Finlanda, Suedia, 

Olanda, Portugalia, România și Malta 

 

În întreaga UE, 46% dintre respondenți (fără nicio schimbare în comparație cu anul 2012) au 

sunat la 

Numărul de urgență numit numai 112, în timp ce 52% (fără schimbare) spun că au numit 

doar a 

Numărul național de urgență. Doar 3% dintre respondenți (+1) spun că au sunat pe ambii. 

Pentru această întrebare, eșantionul respondenților a fost împărțit în două jumătăți 

("buletinul de vot separat" 
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metodă). Ca urmare, răspunsurile pot fi separate în cele care 

au fost solicitate 

Intervievatorul, așa cum este descris mai sus (Q2a), și cele date spontan, așa cum este 

descris 

De mai jos (Q2b). 

În țările din Grupul 1, unde 112 este singurul sau principalul număr de urgență, un număr 

mare 

Majoritatea respondenților spun că au apelat doar la 112 în România (98%) și în Finlanda 

(96%). Mai puțini dau acest răspuns în Țările de Jos (64%) și Danemarca (68%), 

Unde un număr relativ mare de respondenți (35% și, respectiv, 21%) spun acest lucru 

Au numit doar un alt număr național3. 

În țările din Grupul 2, unde se utilizează, de asemenea, numere naționale de urgență 

Numărul de persoane care au apelat numai la numărul 112 de urgență la nivelul UE a fost 

cel mai mare în UE 

Bulgaria (90%), Spania (85%) și Lituania (80%). În Croația, 67% dintre respondenți spun 

Au numit doar 112. Dar mai puțin de o zecime dintre respondenți au apelat doar 112 în 

Grecia 

(3%), Regatul Unit (4%) și Austria (8%). În aceste trei state membre, un nivel foarte ridicat 

Procentul de oameni spun că au numit doar un număr național: 95% spun acest lucru în 

Marea Britanie, 

La fel ca și 94% în Grecia și 90% în Austria. 
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III. INFORMAȚII PRIVIND NUMERUL EUROPEAN DE URGENȚĂ 112 

ÎNTREBARE: 112 este numărul de urgență care poate fi utilizat pentru apelarea 

serviciilor de urgență oriunde în Uniunea Europeană. 

În ultimele 12 luni ați văzut sau auzit informații despre numărul de urgență 

"112"?

 

 

Baza: toți respondenții 

Fonturi: FLASH EUROBAROMETER 368 "Numărul european de urgență 112" 

Conform legislației UE, este responsabilitatea statelor membre să informeze 

Publicul cu privire la existența și utilizarea numărului european de urgență 112. De atunci 



 

Report and research by Ester Patricia Ceresa 

Report and research by Ester Patricia Ceresa 

UniversitéEuropéenneLLP - OC38422 

« Project Reference : ONE Minute may save a Life ,- 2015-1-RO01-KA202-014982   »  

      33 

 

2009, furnizorii de telecomunicații au fost, de asemenea, 

obligați să trimită un mesaj text cu 

Informații despre numărul 112 de persoane care utilizează telefoanele mobile atunci când 

vizitează o altă Uniune Europeană 

țară. 

Șapte respondenți din zece (69%) nu au întâmpinat nicio informație în timpul 

Anul trecut, în timp ce puțin peste un sfert (28%) spun că au văzut sau au auzit ceva 

Informații despre el. Acest rezultat este același cu cel obținut în 2012, când doar 28% din 

Respondenții au declarat că au întâlnit informații despre situația de urgență 112 

Număr. 
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IV. ACCESIBILITATEA SERVICIILOR DE URGENȚĂ ÎN EUROPA 

CUM SĂ REALIZAȚI 112 

 

 

 

 

● Fax 

Este utilizat în mai multe țări ale UE. Pe baza unei pagini A4 care trebuie trimisă unui număr 

lung (nu 112 sau alte numere scurte). Pro-uri 

Formularele pre-umplută oferă informații clare despre intervenția necesară Cons 
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Faxul nu este răspândit pe scară largă 

Procedură foarte lentă 

Lucrează numai de la domiciliu sau la birou și numai la nivel local 

Este necesar un număr special 

Este posibil ca faxul să nu fie primit de către apelanții 112 

 

● Soluții bazate pe locație 

Utilizat în câteva țări. Pe baza locației GPS și a mesajelor predefinite. Pro-uri 

Locația exactă a apelantului (în aer liber) 

Mesaje predefinite accelerează intervenția Cons 

Utilizabil numai pentru situații de urgență sau de asistență, nu pentru alte comunicări (prin 

urmare, nu se răspândește pe scară largă) 

Costul este o problemă 

 

● Discuții de proprietate / 112apps 

Serviciul de chat cu preînregistrare. De obicei, a fost elaborat de 112 de organizații cu 

organizații surzi la nivel local / regional. Pro-uri 

Mai mult conversație 

Utilizatorii sunt familiarizați cu serviciile de chat (MSN, Skype) Cons 

Utilizabil numai pentru 112, nu pentru alte comunicații (deci nu este larg răspândită) 

Funcționează numai la nivel local / regional 
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● 112 SMS 

SMS la 112 (sau numere lungi), cu sau fără preînregistrare. De obicei, au fost dezvoltate de 

112 de organizații cu organizații surzi la nivel național sau regional. Pro-uri 

Foarte răspândită 

Localizarea apelantului este posibilă 

Foarte ieftin Cons 

Întârzieri (fără prioritate în rețele) 

Conversația poate dura mai mult de 10 minute 

Nu funcționează în roaming 

 

În U.K puteți utiliza apeluri, faxuri, sms-uri 
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V.  DIFERITE PROTOCOALE PENTRU TELEFOANELE DE URGENȚĂ 

 

 

5.1 Modelul 1 - "PSAPUL LOCAL" 

Siguranța publică locală 

Caracteristică principală: apelurile către 112 sunt direcționate către un serviciu local 

de urgență. Apelantul aparține unei discipline (foc, poliție sau 
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EMS)

 

 

 

 

5.2 Modelul 2 - "STAP 1 & 2 PSAP" 

2 etape punct de răspuns public de siguranță 

Caracteristică principală: apelul este filtrat prin stadiul 1 al PSAP și transferat 

serviciului regional de urgență 
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Acesta este modelul adoptat de Regatul Unit. 

Diferența față de modelul 1 este că nu utilizatorul cheamă direct serviciul de urgență, 

dar această alegere este efectuată de un operator care filtrează și transferă apelul 

către serviciul regional de urgență. 

5.3 Modelul 3 - "CAMERA INTEGRATĂ DE CONTROL" 
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Caracteristică principală: colectarea tuturor disciplinelor într-o 

singură locație la nivel 

regional
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5.4 Modelul 4 - Agenția «112» 

 

Caracteristică principală: apelanți civili de înaltă calificare care se ocupă atât de 

apeluri, cât și de expediere 

 

5.5 Modelul 5 «PSAP-uri interconectate» 

Caracteristică principală: 112 PSAP-uri care utilizează aceeași tehnologie 

interconectată într-o singură rețea. Apelul în provincia X poate fi răspuns și manipulat 
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VI. 112 NUMĂRUL DE URGENȚĂ ÎN REGATUL UNIT 

Cetățenii britanici, în caz de urgență, preferă să apeleze la numărul tradițional. 

Numărul de urgență istoric pentru Regatul Unit este de 999. 

Apelurile sunt, de asemenea, acceptate pe numărul 112 de urgență al Uniunii Europene. 

Se remarcă faptul că în momentul de față chiar jumătate din populație folosește serviciul 

de urgență 112 pentru apeluri de urgență. 

Toate apelurile sunt preluate de 999 de operatori. 

Apelurile sunt întotdeauna gratuite. 



 

Report and research by Ester Patricia Ceresa 

Report and research by Ester Patricia Ceresa 

UniversitéEuropéenneLLP - OC38422 

« Project Reference : ONE Minute may save a Life ,- 2015-1-RO01-KA202-014982   »  

      43 

 

6.1 Servicii de 

urgență  

Distribuirea apelurilor de urgență între ECC-urile de service în Regatul Unit (pe baza 

datelor din 2011). 

În Regatul Unit există patru servicii de urgență care întrețin centre de urgență cu program 

permanent (CEC), la care 999 de apeluri de urgență pot fi direcționate direct de operatorii 

de urgență în companiile de asistență telefonică ale operatorilor de telecomunicații 

(OAC). Aceste servicii sunt următoarele, enumerate în ordinea procentului de apeluri 

primite: 

● ● Poliția 

● Servicii de ambulanță 

● Brigada de pompieri 

● Coastguard 

Alte servicii de urgență pot fi de asemenea atinse prin intermediul sistemului 999, dar nu au 

centre permanente de control de urgență. Toate aceste servicii de urgență sunt chemați prin 

ECC pentru unul dintre cele patru servicii principale enumerate mai sus: 
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● Serviciul de salvare 

● Serviciul de salvare montană 

● Serviciul de salvare peșteră 

● Serviciul de căutare și salvare a mlaștinilor (în special în Cornwall și Yorkshire) 

● Serviciu de căutare rapidă și de salvare (care funcționează în sandworm-urile rapide din 

Golful Morecambe) 

● Serviciul de salvare a minelor 

● Evacuarea bombelor (furnizate de militari) 

6.2 Istoria 

Prima dată introdusă în zona Londrei, la 30 iunie 1937, numărul 999 al Regatului Unit este 

cel mai vechi serviciu telefonic de apel de urgență din lume. Sistemul a fost introdus în urma 

unui incendiu la 10 noiembrie 1935 într-o casă de pe strada Wimpole, unde au fost uciși 

cinci femei. Un vecin a încercat să sune telefonul la brigadă și a fost atât de indignat de a fi 

ținut într-o coadă de la bursa de telefon Welbeck, încât a scris o scrisoare editorului The 

Times, care a determinat o anchetă guvernamentală. 

Schema inițială a acoperit o rază de 12 mile în jurul Oxford Circus, iar publicul a fost sfătuit 

să o folosească doar în situații de urgență în cazul în care, de exemplu, omul din 

apartamentul de lângă dvs. ucide soția sau ați văzut un hoț puternic mascat Peering în jurul 

conductei stivuitoare a clădirii băncii locale. " Primul arest - pentru efracție - a avut loc o 

săptămână mai târziu, iar schema a fost extinsă la marile orașe după cel de-al doilea război 

mondial și apoi la întregul Marea Britanie în 1976. 

Formatul 9-9-9 a fost ales pe baza designului "butonului A" și a "butonului B" al telefoanelor 

publice de mare viteză utilizate la scară largă (introduse pentru prima dată în 1925) care ar 

putea fi ușor modificate pentru a permite utilizarea gratuită a Cele 9 cifre de pe cadranul 

rotativ în plus față de cifra de 0 (apoi folosităpentru a apela operatorul), fără a permite 

utilizarea gratuită a numerelor care implică alte cifre; Alte combinații de apeluri gratuite 9 și 0 

au fost ulterior utilizate în mai multe scopuri, inclusiv multiplii de 9 (pentru a accesa 
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schimburile înainte de intrarea în utilizare a STD) ca fiind sigur 

pentru încercări de apeluri de urgență, de ex. 9 sau 99, 

ajungând cel puțin la un operator. 

Așa cum se întâmplă, alegerea lui 999 a fost fericită din motive de accesibilitate, comparativ 

cu ex. Numere mai mici: în întuneric sau în fum dens, 999 poate fi formată prin plasarea unui 

deget cu o gaură distanță de opritorul de cadran (vedeți articolele de pe cadranul rotativ și 

telefoanele GPO) și rotirea cadranului în măsura completă de trei ori. Acest lucru permite 

tuturor utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu deficiențe de vedere, să formeze cu ușurință 

numărul de urgență. De asemenea, este ușor să se formeze întâmplător 111 și alte secvențe 

cu număr scăzut, inclusiv atunci când firele de transmisie care fac contact instantaneu 

produc un impuls similar cu apelarea (de exemplu atunci când cablurile aeriene ating în 

vânturi puternice). 

Hoax-urile și utilizarea necorespunzătoare sunt o problemă. Din aceste motive, există 

campanii frecvente de informare publică în Regatul Unit cu privire la utilizarea corectă a 

sistemului 999. 

În ultimii ani au fost introduse și numere alternative de trei cifre pentru apelurile care nu sunt 

de urgență. 101 a fost introdus pentru apeluri non-urgente în Anglia și Țara Galilor Schema a 

fost extinsă la Scoția și Irlanda de Nord. 

În Anglia, în anul 2010 au început încercările în număr de 111 de a accesa serviciile de 

sănătate din Regatul Unit pentru cazuri urgente, dar care nu pun în pericol viața. Principalul 

program de lansare a avut loc în perioada 2011-2013, cu o serie de întârzieri și a fost 

finalizat până în februarie 2014 În Scoția, serviciul NHS24 sa mutat de la 0845 424 2424 la 

111 la 29 aprilie 2014. [NHS Direct Wales continuă să utilizeze 0845 46 47. 

1. n 2008-2009, poliția Nottinghamshire a condus un pilot de succes al lui Pegasus, o 

bază de date care conținea detaliile persoanelor cu dizabilități fizice și de învățare 

sau probleme de sănătate mintală, care s-au înregistrat cu forța, deoarece 

dificultățile lor le îngreunează să dea detalii vorbite Chemând poliția. Cei înregistrați 

în baza de date primesc un număr de identificare personal (PIN) care poate fi utilizat 

în două moduri. Telefonic - fie 999, fie numărul de forță non-urgență 101 poate fi 

folosit - odată ce o persoană este trimisă în camera de control, ei trebuie doar să 
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spună "Pegasus" și PIN-ul lor. Detaliile acestora pot fi 

apoi preluate din baza de date, iar apelantul poate 

continua rapid, explicând de ce au apelat. În persoană - PIN-ul Pegasus poate fi 

spus sau arătat unui polițist. Pegasus este de asemenea folosit de Poliția orașului 

Londra, Poliția Dyfed Powys, Poliția din Surrey și Poliția din Lincolnshire. 

2. Introducerea telefoanelor push-button (fix, fără fir și mobil) a provocat o problemă 

pentru serviciile de urgență din Regatul Unit [15], datorită ușurinței secvențelor 

aceleași cifre care au fost introduse în mod accidental, de exemplu prin obiecte din 

același buzunar (Denumită "apelare în buzunar") sau de către copii care se joacă cu 

un telefon. Această problemă este mai puțin îngrijorătoare pentru numerele de 

urgență care utilizează două cifre diferite, cum ar fi 112 și 911, deși pe liniile de 

telefonie fixă 112 există mult același risc de generare falsă ca și codul 111 care a fost 

considerat și respins când alegerea inițială de 999 a fost făcut. 

3. Codul paneuropean 112 a fost introdus în Marea Britanie în aprilie 1995, cu puțină 

publicitate. Se conectează la circuitele existente 999. 

4. Standardul GSM mandatează că utilizatorul unui telefon GSM poate apela 112 fără a 

debloca tastatura, o caracteristică care poate economisi timp în situații de urgență, 

dar care cauzează și unele apeluri accidentale. 

5. 1. Toate telefoanele mobile vor efectua apeluri de urgență cu tastatura blocată. Inițial, 

o cartela SIM valabilă nu era obligată să efectueze un apel de urgență 999/112 în 

Marea Britanie. Cu toate acestea, ca rezultat al unui număr mare de apeluri 

falsificabile care nu pot fi efectuate, această caracteristică este acum blocată de 

toate rețelele britanice. 

. Cele mai multe telefoane mobile din Marea Britanie vor apela 999/112 fără a fi introdusă o 

cartelă SIM (sau cu o cartelă SIM blocată / nevalidă), dar apelul nu va fi conectat. În urma 

blocării apelurilor fără cartelă SIM, în 2009, rețelele britanice au introdus roaming-ul de apel 

de urgență. Acest lucru permite unui utilizator cu o cartelă SIM valabilă dintr-o rețea din 

Regatul Unit să efectueze apeluri de urgență în orice rețea pentru care au acoperire. 
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6.3 PROTOCOL DE SERVICIU URGENT DE URGENȚĂ 

999 sau 112 este folosit pentru a contacta serviciile de urgență la asistarea sau implicarea în 

situații de urgență. În Regatul Unit, numerele 999 și 112 se conectează la același serviciu și 

nu există o prioritate sau o taxă pentru niciuna dintre ele. 

O urgență poate fi: 

● O persoană care este în pericol imediat sau a cărei viață este în pericol 

● Suspiciunea că o infracțiune este în curs de desfășurare 

● Structura pe foc 

● Un alt incident grav care necesită o intervenție imediată la serviciile de urgență 

Toți furnizorii de telecomunicații care operează în Regatul Unit sunt obligați, ca parte a 

contractului lor de licență, să furnizeze un serviciu gratuit de operatori de urgență. Începând 

din 2014, apelurile de urgență făcute în orice rețea din Marea Britanie sunt tratate 

preponderent de BT, deși alte servicii de operatori de urgență sunt furnizate de Vodafone 

(ex-Cable & Wireless) și Comunicații de nivel 3 (ex-Global Crossing, anterior britanic Rail 

Telecom). 

La apelarea serviciului 999 sau 112, un operator va răspunde și va întreba: "Urgență. Care 

serviciu?" 

Anterior, operatorii au întrebat: "Care serviciu aveți nevoie?" (Aproximativ până la mijlocul 

anilor 90). 

Operatorul va transfera apoi apelul la persoana care efectuează apelurile proprii. În cazul în 

care apelantul nu este sigur cu privire la serviciul pe care îl solicită, operatorul va implica 

apelul către poliție și dacă un incident necesită mai multe servicii, de exemplu un accident 

rutier cu răniri și persoane capturate, în funcție de serviciul apelantului A ales, acest serviciu 

va alerta celelalte servicii pentru apelant (în timp ce operatorul trebuie de asemenea să 
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contacteze fiecare serviciu de urgență individual, indiferent 

dacă apelantul a rămas pe linie). Apelantul va fi conectat la 

serviciul care acoperă zona în care sunt (sau par să fie) apelați. 

La 6 octombrie 1998, BT a introdus un nou sistem prin care toate informațiile privind locația 

telefonului apelant au fost transmise pe cale electronică serviciului relevant, și nutrebuie să 

le citească (cu posibilitatea de erori). Acest sistem se numește EISEC (Serviciul de Informații 

Îmbunătățit pentru Apeluri de Urgență). Anterior, operatorul a trebuit să înceapă conectarea 

la camera de comandă a serviciului de urgență, indicând locația operatorului, urmată de 

numărul de telefon al apelantului, de ex. "Bangor de legătură 01248 300 000". A fost obișnuit 

ca persoana care a sunat să fie confuză cu privire la motivul pentru care operatorul a vorbit 

cu serviciul de urgență, iar apelantul a vorbit frecvent asupra operatorului. Doar 50% din 

autoritățile de urgență au EISEC, deși numărul este mereu în creștere, astfel că, în cazurile 

în care nu există EISEC, operatorul trebuie să își treacă poziția și numărul apelantului. 

Camerele în care funcționează operatorii sunt numite centre de asistență pentru operatori 

(OAC). Există OAC-uri BT în Bangor, Blackburn, Dundee, Glasgow, Newport, Nottingham și 

Portadown. Camerele în care funcționează operatorii de intervenție de urgență sunt numite 

Centre de control de urgență (ECC) și sunt operate de autoritățile locale. 

În unele situații pot exista instrucțiuni specifice privind semnele din apropiere pentru a 

notifica o altă autoritate a unei situații de urgență înainte de a apela 999. De exemplu, 

podurile care transportă căile ferate pe șosele pot indica semne care să ateste că dacă un 

vehicul rutier lovește podul, Cele mai multe cazuri) (pe un anumit număr) ar trebui să fie 

chemate mai întâi să alerteze operatorul feroviar cu privire la potențialul unui incident major 

întâlnit în cazul trecerii unui tren peste podul deteriorat. Network Rail dispune de proceduri 

proprii pentru a alerta trenurile în caz de urgență și pentru a le opri, dacă este necesar. Se 

vor forma instrucțiunile pe semnele de mai jos, apoi se va forma 999. 

Accesul la serviciul 999/112 este asigurat pentru persoanele cu deficiențe de auz prin 

intermediul Phonephone și prin utilizarea serviciului de retransmisie RNID "Typetalk". 

Numărul este de 18000. 

999 este, de asemenea, accesibil prin SMS pentru utilizatorii preînregistrați. 
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6.4 Conștientizarea locației 

Este important ca apelantul să fie conștient de locația în care a telefonat pentru serviciile de 

urgență; Locația apelantului nu va fi transmisă imediat serviciilor de urgență și găsirea 

locației necesită o combinație de eforturi de la ambele părți. Cu toate acestea, este posibilă 

urmărirea atât a numărului de telefon fix, cât și a numărului de telefon mobil cu operatorul 

BT; Prima poate fi urmărită la o adresă. Acesta din urmă poate fi imediat urmărit la o 

referință a rețelei în funcție de emițătorul utilizat, [18] totuși aceasta este exactă doar pentru 

o anumită zonă largă - pentru mai multe urme specifice trebuie să fie achiziționată o 

autoritate superioară și o operațiune costisitoare pentru a urmări Telefonul mobil la câțiva 

metri. Un număr de aplicații smartphone pot fi acum descărcate care ajută la locația 

apelantului utilizând funcțiile de navigare prin satelit ale smartphone-ului. 

Începând cu anul 2014, telefoanele inteligente vor detecta că sunt plasate apeluri de urgență 

și utilizează orice servicii de localizare disponibile (locația WiFi sau GPS) pentru a trimite un 

SMS de urgență care conține, de asemenea, un identificator al apelului. Acesta este destinat 

să fie primit de către operatorul de telefonie mobilă în timp ce apelul este în curs de 

desfășurare. 

În unele ocazii, apelanții vor fi puse la serviciul de zonă greșit - acest lucru se numește 

"nerozecate". Cea mai obișnuită cauză este atunci când un telefon mobil sună la 999 și 

utilizează un emițător radio care se află într-o altă forță; Cel mai frecvent acestea sunt 

apeluri făcute în câteva mile de la graniță. La stabilirea locației incidentului, operatorul 

serviciului de urgență transmite informațiile către forța responsabilă pentru expedierea lor. În 

majoritatea zonelor, alte forțe vor răspunde la incidente doar în interiorul graniței, dacă ar 

putea ajunge acolo mai repede, vor asista și apoi vor fi predate celeilalte forțe atunci când 

ajung. 

În Regatul Unit, Agenția Autostrăzilor a plasat semne albastre cu locația tipărită pe ele, la 

intervale de aproximativ 500 de metri pe rutele gestionate, cum ar fi autostrăzile și drumurile 

principale A-Drumuri. Aceste semne conțin un cod care poate fi dat operatorului de urgență 

pentru a vă localiza rapid. De exemplu, un semn poate spune "M1 A 100.1". Aceasta se 

traduce ca autostrada M1, pe șoseaua "Alpha", la 100,1 kilometri de la început (sau pornire 

nominală). Căile rutiere "Alpha" și "Bravo" sunt desemnate de către Agenția Autostrăzilor 
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pentru fiecareparte de drum, în funcție de direcția în care se 

deplasează; Alte caractere sunt folosite pentru căi de acces 

suplimentare la intersecții. 

11 decembrie 2014 

VI. Un articol interesant 

 

Transferul apelurilor de urgență la 4G ridică îngrijorare în Marea Britanie 

 

Notă din Financial Times 

Jurnalismul global de înaltă calitate necesită investiții. 

Trimiteți acest articol altor persoane utilizând linkul de mai jos, nu tăiați și lipiți articolul. 

Consultați Politica noastră privind drepturile de autor și drepturile de autor pentru mai multe 

detalii. Trimiteți-l la adresa ftsales.support@ft.com pentru a cumpăra drepturi suplimentare. 

http://www.ft.com/cms/s/0/57ce4a88-814a-11e4-896c-00144feabdc0.html#ixzz46r9V7PRm 
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VII. SERVICIUL DE URGENȚĂ ÎN REGATUL UNIT 

7.1 Serviciul de urgență pentru statistici 

• Populația din Marea Britanie - 61,4 milioane de cetățeni [Anglia (84%), Irlanda de Nord 

(3%), Scoția (8%) și Țara Galilor (5%)] 

• Regiunea din Marea Britanie - 22,6 milioane de hectare 

• Organizația UK 112: - 

PSAP-urile din stadiul 1 și etapa 2 (modelul 2) 

- * Biroul britanic pentru statistici naționale 2008 

 

7.2 Numerele publice de urgență 

-999/112, 

-18000 (text ITU v21 prin voce, adică text în timp real folosind terminale speciale) 

• Etapa 1 este finanțată de industria de telecomunicații 

• Etapa 2 finanțată și organizată de o combinație de guverne locale și naționale: - 

departamente separate pentru Poliție, Foc, Ambulanță și Coastă 

• Probleme comune coordonate de către Guvern "999/112 Comitetul de legătură" 
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Sursa: "Apeluri de urgență din Marea Britanie - ESW 14 aprilie 2011 - British Telecom 

 

7.3 Cunoașterea cetățeanului britanic a 112 

➢ 8% dintre cetățenii britanici știau 112 ca număr pentru a apela serviciile de urgență 

oriunde în UE 

➢ Guvernul britanic dezvoltă treptat canale către călător: 

★ Site-ul oficiului de Externe și Commonwealth-ul are 112 în "numere utile" 

★ Serviciul de pașapoarte include 112 în broșura trimisă cu pașapoarte noi 

Ó Ofcom (Regulator) trebuie să ia în considerare încurajarea rețelelor mobile să includă 

cunoștințele despre 112 în mesajele de bun venit ale călătorilor 

➢ Furnizorii de comunicare menționează 112 (alături de 999) în fișele publice de telefoane 

și de telefonie 

7.4 PSAP-uri din Regatul Unit - revizuire 
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➢ Stadiul 1 PSAP (acoperire la nivelul întregii Marea Britanie) 

operat de două telecomenzi - toate CP-urile contractate fie cu BT, fie cu C & W pentru 

conectarea lor 112s-BT, C & W utilizează diferite switch-uri, baze de date și software 

➢ Etapele 2 PSAP: 92 de camere de control pentru poliție, 59 pentru foc, 34 pentru 

ambulanță și 19 pentru coastă - toate în locații separate 

★ cu acces divers în rețea 

★, de obicei, preluarea și expedierea apelurilor separate (în aceeași cameră) 

★ gamă largă de hardware și software utilizate în prezent - 

★ unele mișcări către o abordare coordonată 

1. Radio digital pentru majoritatea serviciilor 

2. Ambulanța utilizează aceleași întrebări medicale pentru prioritizare 

3. Focul poate trece la un număr mai mic de controale regionale 

➢ PSAP-urile din stadiul 2 de același tip dispun de măsuri de rezervă pentru vecinii / vecinii 

apropiați 

 

7.5 112 Accesul la PSAP-uri 

Toate apelurile de oriunde din Marea Britanie au condus mai întâi la PSAP-urile din stadiul 1 

• Locație automată pentru apeluri fixe și mobile 

• La stadiul 1 PSAP-uri: - apeluri fixe redirecționate utilizând locația civică (coordonatele 

hărții codului poștal corespund domeniilor de acoperire PSAP din etapa 2) 

- rutarea mobilă utilizează ID-urile celulelor (acoperirea celulei hărții cu PSAP-urile) - 

apelurile VoIP utilizează o locație civică implicită (adresa înregistrată) care este confirmată 

verbal acolo unde este posibil 

• Rețelele mobile din Regatul Unit permit apeluri de stat cu servicii limitate cu SIM (roaming 

național pentru 112) 

• Apelurile din rețelele private (de exemplu Campus sau organizație mare) sunt etichetate 

pentru a avertiza PSAP-urile cu privire la posibilele probleme legate de adresă 

• Alarmele automate merg mai întâi către companiile de monitorizare specializate înainte de 

conectarea la orice PSAP 
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7.6 Statistici pentru apeluri de urgență (112 + 999) -1 

• Aproximativ 31 de milioane de apeluri în fiecare an pentru 

stadiul 1 PSAP, 60% pentru telefoanele mobile 

• 95% din apeluri au răspuns în 5 secunde (etapa 1) 

• Aproximativ 60% sunt conectați la stațiile PSAP (de obicei în 10 secunde) 

• 40% "apeluri false" filtrate cu atenție (apeluri accidentale de la telefoane mobile, copii care 

se joacă cu telefoane fixe, 112s generate de defecțiuni) 

• Zilele de vârf sunt la sfârșit de săptămână (vârfurile zilnice sunt după-amiaza târziu sau 

când puburile / cluburile se închid la sfârșit de săptămână) 

• Vârfurile extreme ale vremii și "presiunile de iarnă" pentru Ambulanță 

• Diferite ținte de răspuns la apeluri pentru PSAP-urile din stadiul 2: între 5 și 10 secunde 

• Diferite ore de conversație ale apelantului: de obicei 30 de secunde în etapa 1, 60 de 

secunde cu Foc, 120 de secunde cu Poliția și 180 de secunde pentru Ambulanță. 

• Apeluri necorespunzătoare: - 

-accidental (receptorul mobil în buzunar) - Jucăriile copiilor (fără cerere de ajutor) 

- necorespunzătoare (nevoie de ajutor, dar nu de urgență) 

-hex, în cazul în care apelantul solicită ajutor specific la o anumită locație 

• Limba: - Etapa 1: aproximativ 2% din apeluri vor beneficia de asistență lingvistică (mulți 

asiatici în Regatul Unit) 

 

7.7 Manipularea apelurilor 

Etapa 1: 

- Răspuns rapid, selectați stadiul 2 PSAP, verificați conexiunea, reasigurați apelantul 

- filtrarea apelurilor false: întrebări / criterii standard pentru filtrarea în siguranță a apelurilor 

"silențioase", convenite cu Poliția; Utilizarea poliției IVR 

- Detalii de înregistrare înregistrate automat și stocate 

Etapa 2: 

-Call-takeers confirma localizarea incidentei si identifica problema 

-Prioritiza (de exemplu, AMPDS pentru ambulanță) 

-Sendați detaliile (datele) echipei Despatch din Camera de Control 

- Trimiteți detalii (adesea ca date) vehiculelor de răspuns (care au fost deja selectate și 

mobilizate imediat ce locația este cunoscută) 
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- Serviciile de securitate utilizează un răspuns predeterminat 

bazat pe tipul de incident și orice informație din baza de date 

locală 

-Unele sfaturi medicale oferite de apelanții în caz de urgență când asistența este pe drum 
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VIII. STATISTICI 

8.1 Buletinul statistic ONS Statistica națională 

Crime în Anglia și Țara Galilor: Anul încheiat în decembrie 2015 

Criminalitatea împotriva gospodăriilor și a adulților, incluzând, de asemenea, date privind 

criminalitatea cu care se confruntă copiii și crimele comise împotriva întreprinderilor și a 

societății 

Punctele principale 

Ancheta privind criminalitatea pentru Anglia și Țara Galilor (CSEW) pentru anul care se 

încheie în decembrie 2015 arată că au existat aproximativ 6,4 milioane de incidente de 

crime împotriva gospodăriilor și a adulților rezidenți în vârstă de 16 ani și peste. Aceasta 

reprezintă o scădere cu 7% față de cele 6,9 milioane de incidente estimate în anul 

precedent. Studiul a estimat, de asemenea, că au existat 829.000 de incidente de infracțiune 

împotriva copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani. 

Scăderea înregistrată de CSEW a fost determinată, în mare parte, de scăderea numărului 

de infracțiuni contra furtului (în scădere cu 7%) și a daunelor cauzate de criminalitate (cu 

14% mai puțin). 

În comparație cu anul precedent, a fost înregistrată o creștere de 7% a numărului de 

infracțiuni înregistrate de poliție, înregistrându-se 4,4 milioane de infracțiuni în anul care se 

încheie în decembrie 2015. Cea mai mare parte a acestei creșteri este considerată a fi 

datorată faptului că poliția a înregistrat o îmbunătățire a criminalității, Rapoartele privind 

infracțiunile înregistrate în ultimul an. 
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Îmbunătățirea înregistrării infracțiunilor se consideră că a afectat în mod deosebit unele 
categorii de infracțiuni violente înregistrate de poliție. A existat o creștere cu 27% a 
numărului de infracțiuni de "violență împotriva persoanei" (alte 198.658 infracțiuni), care a 
fost în mare măsură determinată de creșterea subgrupului "violență fără vătămare" (cu 
143.239 infracțiuni, cu o creștere de 38%). Estimarea CSEW pentru crimele violente nu a 
evidențiat o schimbare semnificativă statistic în comparație cu studiul din anul 

precedent.  

Summary by crime type 

Table 1: Number of CSEW incidents for year ending December 2015 

England and Wales 

 

Adults aged 

16 and 

over/househo

lds 

        

  

 Janu

ary 

2015 

to 
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er 
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Offence group2  

Jan '15 to 

Dec '15 
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'95 

to 
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'95 
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 Number   p       
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of 

incident

s 

(thousa

nds) 

e

r

c

e

n

t

a

g

e 

c

h

a

n

g

e 

a

n

d 

s

i

g

n

if

i

c

a

n

c

e

3 

Violence  1.285 -67 * -36 * -24 * -2  

with injury  618 -73 * -47 * -31 * 0  

without injury  667 -57 * -21 * -16  -3  

Robbery  124 -63 * -50 * -61 * 18  

Theft offences  3.812 -67 * -34 * -23 * -7 * 

Theft from the person  403 -41 * -29 * -22 * -15  
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Other theft of 

personal property 

 789 -62 * -29 * -22 * 3  

Unweighted base - 

number of adults 

 34.985         

Domestic burglary  713 -70 * -33 * -22 * -10  

Domestic burglary in 

a dwelling 

 499 -71 * -33 * -23 * -11  

Domestic burglary in 

a non-connected 

building to a dwelling 

 214 -67 * -31 * -20 * -8  

Other household theft  701 -55 * -17 * -20 * -10  

Vehicle-related theft  874 -80 * -52 * -27 * -3  

Bicycle theft  332 -50 * -15 * -29 * -15 * 

Criminal damage  1.210 -63 * -51 * -49 * -14 * 

Unweighted base - 

number of 

households 

 34.923         

ALL CSEW CRIME  6.432 -66 * -39 * -31 * -7 * 

 

 

 

The 7% decrease in 

the estimate of all 

CSEW crime for the 

year ending 

December 2015 

compared with the 

previous year’s 
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survey was largely 

driven by decreases 

in theft offences 

(down 7% to 3.8 

million offences) and 

criminal damage 

(down 14% to 1.2 

million offences). 

Police recorded crime 

increased by 7% in 

the year ending 

December 2015 

compared with the 

year ending 

December 2014. This 

was largely driven by 

increases in "violence 

against the person" 

offences (up 27% to 

939,518 offences) 

along with increases 

in public order 

offences (up 28% to 

193,310 offences), 

criminal damage and 

arson offences (up 
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6% to 531,693 

offences), sexual 

offences (up 29% to 

103,614 offences) 

and fraud (up 4% to 

617,618 offences). 

While total theft 

offences have 

remained broadly 

similar, there have 

been increases in the 

subcategories of 

vehicle offences (up 

3% to 364,468) and 

shoplifting (up 2% to 

333,671) offset by 

decreases in burglary 

(down 4% to 

401,718) and bicycle 

theft (down 7% to 

87,895). 

 

Source: Crime 

Survey for England 
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and Wales, Office for 

National Statistics 

Note: In the table 

statistically significant 

change at the 5% 

level is indicated by 

an asterisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

          

Table 2: Number of police recorded crimes for year ending December 2015  

England and Wales     

Offence group  

January 

2015 to 

Decembe

r 2015 

compare

d with: 

  

 Jan '15 to Apr '04 Apr '09 to Jan '14 to 
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Dec '15 to Mar 

'05 

Mar '10 Dec '14 

 Number  

Percenta

ge 

change 

 

VICTIM-BASED CRIME 3.388.070 -33 -10 8 

Violence against the person offences 939.518 11 34 27 

Homicide 573 -34 -8 11 

Violence with injury4 418.261 -19 4 15 

Violence without injury5 520.684 58 75 38 

Sexual offences 103.614 70 95 29 

Rape 34.741 148 130 30 

Other sexual offences 68.873 47 82 29 

Robbery offences 50.772 -44 -32 -2 

Robbery of business property 5.463 -31 -33 -1 

Robbery of personal property 45.309 -45 -32 -2 

Theft offences 1.762.473 -38 -17 0 

Burglary 401.718 -41 -26 -4 

Domestic burglary 193.851 -40 -28 -3 

Non-domestic burglary 207.867 -42 -24 -5 

Vehicle offences 364.468 -56 -26 3 

Theft of a motor vehicle 81.158 -67 -31 8 

Theft from a vehicle 239.336 -52 -29 -3 

Interfering with a motor vehicle 43.974 -43 16 35 

Theft from the person 82.384 -33 -11 2 
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Bicycle theft 87.895 -17 -20 -7 

Shoplifting 333.671 19 8 2 

All other theft offences6 492.337 -41 -16 -1 

Criminal damage and arson 531.693 -55 -34 6 

OTHER CRIMES AGAINST 

SOCIETY 

429.759 -5 -15 7 

Drug offences 150.780 3 -36 -16 

Trafficking of drugs 26.257 9 -21 -6 

Possession of drugs 124.523 2 -38 -17 

Possession of weapons offences 24.621 -39 -14 15 

Public order offences 193.310 1 3 28 

Miscellaneous crimes against 

society 

61.048 -19 17 22 

TOTAL RECORDED CRIME - ALL 

OFFENCES INCLUDING FRAUD7 

4.435.447 -21 2 7 

Source: Police recorded crime, 

Home Office 

    

1. Poliția a înregistrat datele privind 

infracțiunile nu sunt desemnate ca 

Statistici Naționale. 

    

2. Poliția a înregistrat statistici ale 

criminalității bazate pe datele tuturor 

celor 44 de forțe din Anglia și Țara 

Galilor (inclusiv Poliția Britanică de 

Transport). 

    

3 Tabelul apendicelui A4 conține 

note de subsol detaliate și anii 

următori. 
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4. Include încercarea de a ucide, 

distrugerea intenționată a copilului 

viabil nenăscut, provocarea 

decesului prin conducere 

periculoasă / condusul neglijent 

atunci când sub influența băuturii 

sau a drogurilor, rănirea mai gravă 

sau alt act care pune în pericol viața 

(inclusiv vătămarea corporală gravă 

cu și fără intenție) Decesul de către 

vehiculele agravate și infracțiunile 

mai puțin grave de răniri. 

    

5. Include amenințarea sau 

conspirația pentru ucidere, hărțuire, 

alte infracțiuni împotriva copiilor și 

atacuri fără răniri (fostul atac agresiv 

în cazul în care nu există un 

prejudiciu). 

    

6. Toate celelalte infracțiuni contra 

furtului includ în prezent toate 

infracțiunile de "deconectare fără 

plată" înregistrate începând cu anul 

care se încheie în martie 2003. 

Împărțirea fără plată a fost inclusă 

anterior în grupul de infracțiuni de 

fraudă, dar în urma unei modificări a 

clasificării pentru anul încheiat în 

martie 2014, Schimbarea a fost 

aplicată la anii anteriori de date 

pentru a oferi o serie de timp 

consecventă. 

    

7. Totalul infracțiunilor de fraudă se 

referă la infracțiunile înregistrate de 

Biroul Național de Informații al 

Fraudelor prin intermediul Fraudelor 

de Acțiune, Cifas și Fraud Financial 

Action UK. Frauda de acțiune au 

preluat înregistrarea infracțiunilor de 
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fraudă în numele forțelor de poliție 

individuale. Nu sunt prezentate 

modificări procentuale comparativ cu 

anii anteriori, deoarece cifrele privind 

fraudele pentru anul care se încheie 

în martie 2005 și anul care se 

încheie în martie 2010 au vizat 

numai acele infracțiuni înregistrate 

de forțele de poliție individuale. 

Având în vedere adăugarea de noi 

surse de date, nu este posibilă 

compararea directă cu anii 

precedenți. 
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8.2 Buletin Statistic NHS - Serviciul Național de Sănătate 

Notă: Indicatorii de calitate pentru ambulanțe (AQI) 

Sursă. Serviciul Național de Sănătate U.K 

Ultimii indicatori de sisteme pentru octombrie 2015 pentru serviciile de ambulanță din Anglia 

au arătat că standardele din Manualul1 la constituția NHS nu au fost respectate, deși a 

existat o creștere a numărului de apeluri rezolvate prin consultanță telefonică. 

Cele mai recente date privind rezultatele clinice pentru pacienții transportați de serviciile de 

ambulanță pentru iulie 2015 au arătat, pentru pacienții care au fost evaluați față în față 

pentru accident vascular cerebral suspectat, o creștere semnificativă a proporției, care a 

primit un pachet de îngrijire adecvat. 

AQI includ apelurile efectuate prin apelarea fie a numărului obișnuit 999 din Regatul Unit, fie 

a numărului internațional echivalent 112. 

După cum este descris în ghidul de specificații din secțiunea C1, apelurile efectuate către 

NHS 111 nu sunt incluse în măsurile AQI pentru apelurile abandonate, re-contacte, apelanți 

frecvenți, timp pentru a răspunde la apeluri și apeluri rezolvate prin consultanță telefonică. 

Toți ceilalți indicatori de sisteme implică expedierea unei ambulanțe și includ ambulanțele 

expediate ca urmare a unui apel la NHS 111, precum și 999 sau 112. 

Ultimii indicatori de sisteme pentru octombrie 2015 pentru serviciile de ambulanță din Anglia 

au arătat că standardele din Manualul1 la constituția NHS nu au fost respectate, deși a 

existat o creștere a numărului de apeluri rezolvate prin consultanță telefonică. 
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Răspunsul de urgență în 8 

minute

 

În octombrie 2015, categoria 2 A Red 1 solicită în Anglia rezultatul unui răspuns de urgență, 

proporția care sosește în 8 minute a fost de 73,3%. 

În octombrie 2015, apelurile de categoria A roșie 2 din Anglia au avut ca rezultat un răspuns 

de urgență, proporția care sosește în 8 minute a fost de 68,8%. 

 

1 Pagina 34 din Manualul din iulie 2015 la Constituția NHS are standardele de răspuns 

pentru ambulanță, www.gov.uk/government/publications/the-nhs-constitution-for-england. 

2 La 1 iunie 2012, apelurile de categoria A (care pun în pericol viata) au fost împărțite în Red 

1 și Roșu 2. Red 1 apeluri sunt cele mai critice de timp și acoperă pacienții cu stop cardiac 

care nu respiră și nu au un puls și Alte afecțiuni severe cum ar fi obstrucția căilor respiratorii. 

Red 2 apeluri sunt grave, dar mai puțin imediat critice timp, și acoperă condițiile, cum ar fi 
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accident vascular cerebral și se potrivește. 

www.gov.uk/government/news/changes-to-ambulance-

response-time-categories 
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Setul minim de date NHS 111, Anglia, februarie 2016 
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Această publicație conține informații care acoperă; Apelurile 

oferite, apelurile abandonate, apelurile transferate, apelurile 

telefonice, apelurile trimise și detaliile privind apelul. Acesta va include cifre privind 

experiența utilizatorului la fiecare șase luni. Această publicație conține date care ajută la 

evaluarea eficienței și eficacității serviciului 111 din Anglia. 

rezumat 

În februarie 2016, în februarie 2016 s-au oferit 1.218.365 de apeluri în Anglia, o creștere de 

18,6% față de 1.027.000 în februarie 2015. Deoarece anul 2016 era un salt alocat, februarie 

2016 conține mai multe zile decât februarie 2015. Comparând apelurile zilnice medii oferite 

Creșterea a fost de 14,5%. 

Dintre apelurile oferite la NHS 111 în februarie 2016, proporția abandonată după ce a 

așteptat mai mult de 30 de secunde a fost de 5,03%, mai mare decât în lunile anterioare și 

deasupra cerinței naționale de calitate, că nu mai mult de 5% dintre apeluri ar trebui 

abandonate după ce așteaptă 30 de secunde. 

Dintre răspunsurile trimise de NHS 111, 79,7% au răspuns în 60 de secunde, mult mai mici 

decât 93,2% înregistrate în februarie 2015. 

Dintre apelurile primite, 13,9% au primit un apel înapoi în februarie 2016. Aceasta este cea 

mai mare parte a apelanților care au primit un apel înapoi de la această raportare a început 

în august 2010. Acest lucru a dat, de asemenea, cea mai mare medie zilnică de 5.244. 

Dintre apelurile telefonice oferite, 34,7% au fost în 10 minute în februarie 2016, o scădere 

importantă pe 45,7% în februarie precedentă și cea mai mică proporție de când serviciul a 

atins o acoperire națională completă în februarie 2014. 

Dintre răspunsurile trimise, 21,6% au fost transferate unui consultant clinic în februarie 2016, 

similar cu cele de 21,7% în ianuarie 2016. 

Durata medie a unui episod a fost de 17 minute 42 de secunde în februarie 2016. O creștere 

cu 16 minute 20 secunde raportată în ianuarie 2016. 

Dintre răspunsurile trimise, 87% au fost trimise în februarie 2016. Această proporție a variat 

între 85% și 87% în ultimele șaptesprezece luni. Apelurile trimise sunt cele în care se 

deschide dispozitivul de apel pentru apeluri NHS 111 și se utilizează instrumentul de 

evaluare clinică (Căi de navigație NHS). 

Apelurile care nu sunt trimise includ, de exemplu, urmărirea apelurilor anterioare, apeluri în 

cazul în care apelantul nu poate sau nu dorește să furnizeze detalii specifice despre starea 

pacientului sau despre întrebări privind detaliile de contact pentru farmacisti sau alte servicii 

locale de îngrijire. 

Din apelurile trimise în februarie 2016, 12% au fost expediate ambulanțe, 8% au fost 

recomandate A & E, 62% au fost recomandate asistenței medicale primare, 4% au fost 

recomandate unui alt serviciu și 14% nu au fost recomandate vreunui serviciu. 

Numărul de apeluri rezolvate de serviciul de consiliere în domeniul sănătății 111 a fost cel 

mai mare dintre cele înregistrate în februarie 2016. Aceasta a fost atât pentru apelurile 

trimise, cât și pentru sfaturile de sănătate (13.634), iar apelurile au fost rezolvate fără triaj și 

au fost oferite sfaturi de sănătate (6.248 ). 
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Dintre apelurile transferate, proporția transmisă în direct a fost 

de 35,4% în februarie 2016. Aceasta este considerabil scăzută 

în ianuarie 2016, iar cea mai mică proporție raportată de la începerea serviciului în august 

2010. 

Din apelurile care nu au fost recomandate vreunui serviciu, proporția recomandată pentru 

îngrijirea la domiciliu a fost de 5,5% în februarie, cea mai mică proporție de la începerea 

serviciului în august 2010. 

 

GRAFUL 1 - ASPECTE DE VOLUM ȘI ACCES 
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GRAFICUL 2: ÎN TIMPUL PROBLEMELOR DE APEL PENTRU REGIUNILE DE 

COMUNICARE 
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8.3 Statistica accidentelor și a situațiilor de urgență din 

departamentul A & E 

 

 

STATISTICI REZUMATE PRIVIND AMBULANȚELE 

 
Source: House of Commons Library 

BRIEFING PAPER 

Number 6964, 17 July 2015 

Accident and Emergency Statistics 

By Carl Baker 
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STATISTICI REZUMATE PRIVIND AMBULANȚELE 

Participare și admitere 

• În 2014/15 au fost 22,4 milioane de participanți la departamentele A & E din Anglia, dintre 

care 65% erau la departamentele de urgență de tip 1 (majore). Numărul total de participanți 

a crescut cu 2,7% față de 2013/14 - cea mai mare creștere în ultimii patru ani și echivalează 

cu o medie de 1600 de persoane care participă în fiecare zi la A & E. 

• În anul 2014/15 au fost 4,0 milioane de admiteri de urgență la spital, prin A & E - cu o 

creștere de 4,8% față de anul precedent. 

• Persoanele în vârstă sunt cel mai probabil să participe la A & E și sunt cel mai probabil să 

ajungă prin ambulanță. Din adulții în vârstă de muncă, cei cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 

de ani au cea mai mare rată de participare la A & E. 

• Majoritatea participărilor la A & E au loc între orele 9:00 și 18:00. Luni și duminică sunt cele 

două zile cele mai aglomerate în ceea ce privește nivelurile de participare. 

• Dislocarea / leziunea articulară / fractura / amputația este cea mai comună categorie de 

prim diagnostic pentru pacienții cu A și E, urmată de afecțiuni gastro-intestinale. 

Performanţă 

• Există o varietate de măsuri de timp de așteptare la A & E, inclusiv timpul mediu de 

tratament, timpul mediu petrecut în A & E și procentul de pacienți care petrec mai puțin de 

patru ore în A & E. 

• Numărul și procentul pacienților care petrec peste patru ore în A & E a crescut în ultimii ani. 

În trimestrul până în martie 2015, 12,5% dintre pacienții din departamentele de tip 1 au 

petrecut peste 4 ore în A & E - cea mai mare pentru mai mult de un deceniu. 

• Așteptările îndelungate pentru admitere au devenit, de asemenea, mai frecvente, numărul 

așteptând peste 4 ore pentru admitere după ce decizia de a admite a crescut cu 81% în 

2014/15 în comparație cu 2013/14. 
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Țările din Regatul Unit 

• În raport cu dimensiunea populației, Irlanda de Nord are cea mai mare rată de participare 

la principalele departamente ale A & E din țările din Regatul Unit. Odată ce includem 

departamente minore A & E, rata totală de participare a Angliei este mai mare. 

• La măsura de patru ore, performanța recentă la spitalul A & Es din Scoția este puțin mai 

bună decât în Anglia. Țara Galilor are o proporție mai mare de episoade A & E cu o durată 

de peste 4 ore decât Anglia sau Scoția. Irlanda de Nord are cel mai mare procent din Marea 

Britanie, iar peste un sfert din pacienți petrec peste 4 ore în departamentele majore A & E în 

2014/15 
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8.4 FIRE INCIDENT AND CALL STATISTICS 

 

Sursa: Buckinghamshire & Milton Keynes 

2016 

Numărul de 999 de apeluri primite în martie 2016: 1.096 

Incidente de urgență au participat în martie 2016: 512 

Am întâlnit în martie 2016 incidentele ambulantei: 165 

Numărul de 999 de apeluri primite în februarie 2016: 1.002 

Incidente de urgență au participat în februarie 2016: 513 

Incidentele de co-responder de ambulanță au participat în februarie 2016: 167 

Numărul de 999 de apeluri primite în ianuarie 2016: 937 

Incidente de urgență au participat în ianuarie 2016: 531 

Incidentele de co-responder de ambulanță au participat în ianuarie 2016: 102 

2015 

Numărul de 999 de apeluri primite în decembrie 2015: 995 

Incidente de urgență au participat în decembrie 2015: 541 

Am întâlnit în decembrie 2015 incidentele de co-responder de ambulanță: 85 

Numărul de 999 de apeluri primite în noiembrie 2015: 929 
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Incidente de urgență au participat în noiembrie 2015: 519 

Am întâlnit în noiembrie 2015 incidentele de co-responder de ambulanță: 122 

Numărul de 999 de apeluri primite în octombrie 2015: 1.006 

Incidente de urgență au participat în octombrie 2015: 504 

Amenajarea incidentelor asociate cu ambulanța a avut loc în octombrie 2015: 153 

 

Numărul de 999 de apeluri primite în septembrie 2015: 1.149 

Incidente de urgență au participat în septembrie 2015: 502 

Am întâlnit în septembrie 2015 incidente legate de ambulanță: 193 

Numărul de 999 de apeluri primite în august 2015: 1.341 

Incidente de urgență au participat în august 2015: 614 

Incidentele ambulanților care au răspuns la corespondență au participat în august 2015: 228 

Numărul de 999 de apeluri primite în iulie 2015: 1.559 

Incidente de urgență au participat în iulie 2015: 707 

Am întâlnit în iulie 2015 incidentele de co-responder de ambulanță: 234 

Numărul de 999 de apeluri primite în iunie 2015: 1.157 

Incidente de urgență au participat în iunie 2015: 598 

Am întâlnit în iunie 2015 incidente legate de ambulanță: 141 

 

Numărul de 999 apeluri primite în mai 2015: 1,113 

Incidente de urgență au participat în mai 2015: 575 
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Amenajarea incidentelor de co-responder la ambulanță a 

participat în mai 2015: 165 

 

Numărul de 999 de apeluri primite în aprilie 2015: 1.169 

Incidente de urgență au participat în aprilie 2015: 512 

Incidentele de co-responder de ambulanță au participat în aprilie 2015: 150 

Numărul de 999 de apeluri primite în martie 2015: 1.257 

Incidente de urgență au participat în martie 2015: 570 

Am întâlnit în martie 2015 incidentele ambulantei: 155 

Numărul de 999 de apeluri primite în februarie 2015: 944 

Incidente de urgență au participat în februarie 2015: 443 

Amenințarea incidentelor de corespondență la ambulanță a participat în februarie 2015: 102 

 

Numărul de 999 de apeluri primite în ianuarie 2015: 980 

Incidente de urgență au participat în ianuarie 2015: 439 

Am întâlnit în ianuarie 2015 incidente legate de ambulanță: 112 

 

2014 

Numărul de 999 de apeluri primite în 2014: 14.697 

Incidente de urgență au participat în 2014: 6.208 
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2013 

Numărul de 999 de apeluri primite în 2013: 14.796 

Incidente de urgență au participat în 2013: 6,556 

 

2012 

Numărul de 999 de apeluri primite în 2012: 14.906 

Incidente de urgență la care au participat în 2012: 6,887 

 

2011 

Numărul de 999 de apeluri primite în 2011: 16.068 

Incidente de urgență au participat în 2011: 6.966 

 

2010 

Numărul de 999 de apeluri primite în 2010: 17.310 

Incidente de urgență au participat în 2010: 7.661 

 

2009 

Numărul de 999 de apeluri primite în 2009: 17.598 

Incidente de urgență au participat în 2009: 7,724 

 

2008 

Numărul de 999 de apeluri primite în 2008: 17,117 
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Incidente de urgență au participat în 2008: 7.974 

 

2007 

Numărul de 999 apeluri primite în 2007: 18.738 

Incidente de urgență au participat în 2007: 8,822 

 

2006 

Numărul de 999 de apeluri primite în 2006: 20.856 

Incidente de urgență au participat în 2006: 9.903 

 

IX. ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ A PERSOANELOR CU PRIVIRE LA 112 APELURI 

Sursă: 

Document de operare EENA 

Asistența psihologică a apelanților care efectuează apeluri de 112 

Titlu: 

Asistența psihologică a apelanților care efectuează apeluri de 112 

Versiune: 1.0 

9.1 Rolul solicitantului - sarcinile și factorii care afectează performanța 

Setarea de urgență referitoare la preluarea apelurilor 112 aduce un set de întrebări - cum 

funcționează lucrătorii într-un set încărcat emoțional, cu trăsături de experiențe vii și 

întreruptive care întrerup probabil procesul de luare a deciziilor, interacționează cu 

procedurile de operare standard care ar trebui să furnizeze Stabilitatea și sprijinul necesar, 

astfel încât deciziile recurente să poată fi luate în condiții similare? Cum se raportează 
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apelanții la peisajul emoțional al apelurilor de urgență și la 

expresiile emoționale ale apelanților? Cum se descurcă cu 

stresul asociat? Cum fac apelanții să ia decizii, folosesc capabilități intuitive și emoționale 

pentru a completa sau a contesta aspectele raționale ale sistemelor de suport decizional 

disponibile? Cum utilizează procedurile raționale și formale, precum și procesele individuale 

non-formale, intuitive și bazate pe emoții, pentru a-și lua deciziile și cum pot fi susținute 

efectiv în procesul de luare a deciziilor? Aceste întrebări necesită o reflecție într-un context 

organizațional, pentru a identifica limitările la dezvoltarea expertizei specifice situației, 

obstacolele în calea învățării organizaționale și instrumentele necesare pentru sprijinirea 

activă a apelantului pe bază de apel.2 

Lanțul de servicii 112 definește cadrul de bază al sarcinilor și, prin urmare, contextul în care 

putem începe să căutăm răspunsuri la aceste și la alte întrebări relevante - în sistemele 

moderne de expediere, apelantul va îndeplini o serie de funcții critice.3 Aceste funcții sunt 

Determinată de și va varia în raport cu lanțul de servicii definit la nivel organizațional.4 

Secvența de alarmă de urgență: 5 

Intervalul de răspuns al publicului: 

1) Se produce incidenta 

1 Toate definițiile termenilor și acronimelor legate de 112 sunt disponibile în 112 Terminologie 

2 Sursa: Svensson, Martin (2012), Rute, rutine și emoții în luarea deciziei de luare a 

apelurilor de urgență, Institutul Tehnologic Blekinge, Seria Doctorală Dizertație Seria Nr. 

2012 : 04. 

3 Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Emergency_medical_dispatcher 

4 Sursa: http://www.eena.org/ressource/static/files/2011_06_10_1_1_1_servchain_v1.0.pdf 

5 Sursa: Castrén et al., 2008 

2) The emergency call is made 

Intervalul de răspuns în caz de urgență: 

3) Serviciul răspunde la apel 
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4) Se identifică o nevoie 

5) Se decide o prioritate 

6) Un răspuns este definit 

7) Răspunsul / resursa este expediată 

8) Asistența poate fi oferită online, dacă este indicată 

9) Apelul este anulat 

În majoritatea sistemelor, telefonul rămâne un punct de acces unic pentru cei care au nevoie 

de asistență, dar implementarea de noi mecanisme de alertare, cum ar fi defibrilatoarele de 

acces public, alarmele de siguranță personală și sistemele de monitorizare a vehiculelor 

reprezintă noi provocări pentru apelanții care procesează apelurile de urgență primite la 

PSAP. 

Responsabilitatea apelantului implică triajul apelurilor primite, oferind interogarea sistematică 

a apelantului sistematizat, pentru a determina gravitatea probabilă a problemei, a bolii sau a 

rănirii, astfel încât să se declanșeze cel mai adecvat tip de răspuns al serviciilor de urgență. 

Toate apelurile sunt prioritizate, în caz de leziuni sau boală de simptome medicale / acuitate 

condiție. Acest proces poate fi în continuare complicat de apelanții care suferă de panică, 

care țipă, plâng sau cer cereri nerezonabile. Apelantul instruit utilizează abilități 

interpersonale și de gestionare a crizelor pentru a sorta aceste distragere a atenției, a prelua 

controlul asupra conversației, a calma apelantul și a extrage informațiile necesare. Această 

anchetă începe cu întrebările evidente privind situația sau pacientul. Intervievarea va 

continua până când persoana care efectuează apelurile este capabilă să se califice (o 

condiție care poate pune viața în pericol), la care poate fi declanșat cel mai apropiat răspuns 

adecvat, dispecerizarea resurselor necesare serviciului de urgență (cum ar fi serviciul 

ambulanței personalului paramedic, Sau de poliție). 

În acest caz, persoana care efectuează apelurile va continua interogarea, încercând să 

adune informații relevante suplimentare, utile pentru a determina viteza de răspuns, tipul de 

resurse expediate sau tipul de echipament pe care unitățile de servicii de salvare le vor 

aduce site-ului la sosire. În cele mai multe cazuri, această funcție "pre-alertă" nu va fi 
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necesară, iar resursa va fi expediată pur și simplu atunci când 

toate informațiile necesare au fost colectate. În cele din urmă, 

decizia de a proceda sau de a întrerupe procesul stabilit necesită judecata apelantului care 

se ocupă de apel. În caz contrar, maniera în care se desfășoară această interogare este 

deseori guvernată de protocoale sau de software-ul de susținere a deciziilor. 

A treia funcție relevantă în anumite cazuri selectate (în funcție de organizația de servicii de 

urgență specifice și de lanțul său de servicii) este selectarea și atribuirea celui mai adecvat 

tip de resursă de răspuns (cum ar fi ambulanța), de la cea mai apropiată sau cea mai 

apropiată Locația adecvată, în funcție de natura problemei și asigurarea faptului că echipajul 

resursei de răspuns primește toate informațiile corespunzătoare. Beneficiarul de telefonie 

este responsabil pentru gestionarea și misiunea de lucru (în unele cazuri, medicii și 

supraveghetorii furnizează direcția de lucru) pentru toate resursele de răspuns din sistem. În 

multe cazuri, persoana care efectuează apelurile este responsabilă de gestionarea 

simultană a mai multor resurse de răspuns și de furnizarea de asistență pentru primirea 

ajutorului de prim ajutor (asistență de bază sau de viață în avans) sau alte consultări 

potențial de salvare live. Acest lucru necesită un nivel constant de conștientizare a localizării 

și a statutului fiecărei resurse, astfel încât să se poată trimite la fiecare apel cea mai 

apropiată resursă disponibilă și adecvată, dar și abilități eficiente de comunicare, o bază 

solidă de cunoștințe (formare) care să permită solicitantului să furnizeze Sprijin activ pentru 

apelantul care se confruntă cu o urgență. 

Beneficiarul apelului este, de asemenea, responsabil pentru furnizarea de informații pentru 

resursele care răspund. Aceasta poate include apeluri telefonice ale inițiatorului apelului 

pentru a clarifica informațiile. Aceasta poate implica clarificarea locației exacte a pacientului / 

pacientului sau trimiterea unui spectator pentru a răspunde ambulanței și medicilor 

paramedici direcți la pacient. Aceasta poate include, de asemenea, solicitări din partea 

echipajului de servicii de salvare la fața locului pentru a furniza resurse de sprijin, cum ar fi 

ambulanțe suplimentare,echipamentul de salvare sau un elicopter. Beneficiarul apelului 

joacă, de asemenea, un rol esențial în siguranța personalului la fața locului. Acestea sunt 

primele care au ocazia de a evalua situația în care echipajul răspunde, vor menține contactul 

pe scenă pentru a monitoriza siguranța echipajului și sunt frecvent responsabile pentru 

solicitarea răspunsului de urgență al poliției pentru a "susține" paramedicii atunci când 

întâlnesc o Situație violentă. PSAP-urile sunt adesea responsabile de monitorizarea stării 
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spitalelor locale, de consilierea paramedicilor în privința cărora 

spitalele acceptă pacienți cu ambulanță și care se află în "re-

direcție" sau "redirecționare". În multe cazuri, aceștia pot fi, de asemenea, responsabili 

pentru notificarea spitalizării pacienților care sosesc în numele echipajului de resursă de 

răspuns. 

În cele din urmă, persoana care efectuează apelurile asigură că informațiile privind fiecare 

apel sunt colectate într-o manieră consecventă, atât în scopuri legale, cât și de asigurare a 

calității. În majoritatea jurisdicțiilor, toate înregistrările, incluzând atât înregistrările de îngrijire 

a pacientului, cât și cele de expediere, precum și înregistrările de difuzare a convorbirilor 

radio și telefonice, sunt considerate documente juridice. Înregistrările de dispecerizare sunt 

adesea un subiect de interes în procedurile legale, în special în ceea ce privește informațiile 

primite, declarațiile făcute de apelant și timpul de răspuns al resurselor. Informațiile colectate 

pot fi, la un moment dat, cerute de o instanță penală sau de o instanță civilă sau de o 

anchetă publică și pot fi prezentate ca probe. Nu este neobișnuit ca, în unele jurisdicții, 

apelurile pentru apeluri să fie chemate în instanță, pentru a furniza dovezi cu privire la 

activitățile lor. Ca urmare, există frecvent o cerință legală pentru stocarea pe termen lung a 

unor astfel de informații, iar cerințele specifice pot varia în funcție de țară și de jurisdicție. Ca 

rezultat direct al acestor doi factori, există o cerință pentru ca toate informațiile despre 

apeluri să fie colectate și stocate în mod regulat, coerent și profesionist, iar acest lucru va fi 

adesea în sarcina apelantului, cel puțin în etapele inițiale . 

Multi-tasking este elementul central al activităților de preluare a apelurilor și de expediere. 

Numeroși factori și bariere pot afecta realizarea acestor sarcini, inclusiv luarea deciziilor în 

timp, calitatea suportului disponibil în gestionarea resurselor și luarea deciziilor, comunicarea 

eficientă, coordonarea, cooperarea și conștientizarea reciprocă într-un context mai larg  

Echipa de specialisti implicati. Ca urmare, factorii psihologici la nivel individual, cum ar fi 

abilitățile interpersonale, comportamentul adaptabil și strategiile de coping, joacă un rol 

important.6 

Efectuarea deciziilor în setările de urgență 

Realizarea deciziilor rapide în același timp cu luarea deciziilor complexe analitice poate 

implica compromisuri de calitate. Mai mult, luarea deciziilor rapide și analitice se bazează pe 
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ipoteze diferite privind modul în care sunt procesate 

informațiile. Chiar dacă conceptualizările bazate pe 

raționamente și non-raționamente pot fi reprezentări extrem de simplificate ale acestor 

fenomene, ele au atras atenția în toate programele de cercetare (Kahneman, 2003; Sloman, 

1996) și au fost aduse și în camera de urgență Context (cf. Coget & Keller, 2010) 

Decizia poate fi împiedicată, iar nivelurile de stres cresc din cauza lipsei resurselor 

disponibile și a sprijinului instituțional (supraîncărcarea apelurilor, personalul insuficient, 

deciziile privind statutul prioritar, lipsa ambulanțelor, imperativul de precizie, absența timpului 

de oprire) 8 și acești factori sunt mai atenți Analizate în secțiunea 4 a documentului 

referitoare la ergonomia apelului. 

9.2 Aspecte psihologice ale apelurilor de urgență 

Apelanții de apel de urgență ascultau apelanții care descriu probleme lumești, dar și 

apelanților care descriu accidente grave, agonie și decese. 

Setarea de urgență este și mai complicată datorită faptului că trebuie să efectuați triajul 

rapid, dar fără posibilitatea de a vedea pacientul. Setarea se bazează pe imperativul unei 

gestionări rapide - există puține posibilități de amânare sau reconsiderare a unei decizii. În 

același timp, modelul de comunicare (telefon) poate provoca o depășire sau o lipsă de 

informație, rezultând un set de decizii nesigur și ambiguu. 

Astfel, beneficiarii de apeluri de urgență trebuie să posede competențe multiple în ceea ce 

privește competențele medicale, tehnice și emoționale, dar și să aibă acces la educație 

continuă (formare) și sprijin psihologic. Un studiu suedez9 a descris stabilirea unui apel de 

urgență ca un set incert, plin de dificultăți de comunicare și de resurse insuficiente. 

Studiile ulterioare au relevat că abilitățile individuale, cunoștințele, experiența, sensibilitatea, 

înțelegerea, empatia și intuiția au ajutat la depășirea dificultăților legate de sarcinile de a 

efectua apelurile. 

6 Sursa: Julie Dudgale, Bernard Pavard, Jean Luc Soubie, Analizele ergonomice ale unui 

call center de urgență și proiectarea ulterioară a unei simulări bazate pe calculator 
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7 Sursa: Svensson, Martin (2012), Rute, rutine și emoții în 

luarea deciziei de luare a apelurilor de urgență, Institutul Tehnologic Blekinge, Seria 

Dizertație Doctorală Nr. 2012: 04. 

8 Sursa: Stresul frontului din spatele scenei: Dispecerat medical de urgență 

www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pdf 

9 Sursa: studiu realizat de Forslund, Kihlgren și Kihlgren (2004) 

10 Sursa: Svensson, Martin (2012), Trasee, rutine și emoții în decizie 

Efectuarea apelurilor de apel de urgență, Institutul de Tehnologie din Blekinge, Seria 

Dizertație Doctorală Nr. 2012: 04. 

Sarcinile apelantului constau în procese interconectate, administrate într-o situație de lucru 

cooperativă, cu conștientizarea de a se ocupa de clienți în situații potențial periculoase 

pentru viață, ceea ce conduce, în cele din urmă, la un sentiment crescut de responsabilitate 

și la o presiune mai mare de îndeplinit. 

Prelucrarea unui apel de urgență necesită o secvență de reacții complexe cognitive, 

emoționale și comportamentale de către apelantul care colectează informații cheie despre 

situația de urgență, adesea într-o situație complexă din punct de vedere emoțional și social. 

Analizele situației necesită un proces de sinteză, abstractizare, specificare și prioritizare a 

informațiilor dobândite în contextul unui proces de luare a deciziilor. 

 

O sarcină aparent simplă de preluare a apelurilor necesită o coordonare rapidă, eficientă și 

flexibilă a proceselor mentale. Fiecare apel solicită destul de mare percepția exactă a 

sistemelor senzoriale (în special auzul și vederea), o bună coordonare a percepției 

senzoriale și a abilităților motorii fine, care sunt folosite în ascultarea și lucrul paralel cu 

computerul, concentrarea și împărțirea rapidă a Atenție, orientare spațială (în lucrul cu hărți), 

imaginație, abilitatea de memorare rapidă, abilitatea de a diferenția faptele auzite de 

interpretările proprii. Pentru sarcinile menționate sunt necesare gândirea sintetică și 

analitică, precum și logica. 



 

Report and research by Ester Patricia Ceresa 

Report and research by Ester Patricia Ceresa 

UniversitéEuropéenneLLP - OC38422 

« Project Reference : ONE Minute may save a Life ,- 2015-1-RO01-KA202-014982   »  

      88 

 

Sarcina de luare a apelurilor integrează mai multe profesii și 

impune solicitări mari asupra proceselor mentale, condițiilor și personalității apelanților. 

Factorii de complexitate ai sarcinilor de preluare a apelurilor 11 pot fi împărțiți în 3 grupe: 

1. volumul de muncă mentală și luarea deciziilor, pe baza informațiilor eventual nesigure, a 

cerințelor potențial conflictuale, realizarea activităților cu efect potențial dăunător asupra altor 

persoane, angajatorului (organizației proprii) sau a persoanei care efectuează apelurile, 

2. complexitatea interpersonală, datorită necesității de a obține încredere și cooperarea 

diverșilor agenți (părțile interesate), suferința emoțională, 

3. factori de cerere legați de timp și de energie, în special legate de sarcinile cu timp foarte 

scurt disponibile pentru finalizarea lor și cu spațiul limitat sau lipsit de spațiu pentru 

corectarea greșelilor. 

Factorii de stres în luarea de apeluri pot include: 

1. sentimente de neputință în situații critice cu capacitate limitată de a influența situația 

apelantului care se confruntă cu o situație de urgență și emoțională a situațiilor extreme 

(cum ar fi incidentele cu copii morți, situațiile de urgență în masă și incidentele cu multe 

răniri grave, care implică membri ai familiei proprii) . 

2. solicitări concurente de a efectua evaluări rapide și precise în timp ce lucrează cu un 

mediu limitat în raport cu autonomia decizională și disponibilitatea informației, cu capacitate 

de decizie limitată, prin lucrul în mediul de acces nevi- zual, frecvent nesupravegheat, 

(Eventual inexactă) furnizarea de informații (o experiență obișnuită este "a fi mustrat pentru 

expedierea prea puțin sau prea mult ajutor"), 12 

3. abuz de linii de urgență frecvente, dificultăți de conversație cu apelanții cu capacitate 

limitată de transmitere a informațiilor exacte, complicate de schimbarea rapidă a 

caracteristicilor scenei de urgență, 

4. funcționarea frecvent perturbată a sistemelor de asistență (cum ar fi liniile de comunicații, 

software-ul call center-ului) fără opțiuni de rezervă, echipament depășit 
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5. lipsa resurselor necesare (cum ar fi ambulanțele) disponibile 

pentru a fi utilizate în caz de urgență, 

6. probleme legate de organizarea muncii, supraîncărcarea sarcinilor, perceperea condițiilor 

de muncă necorespunzătoare, remunerația necorespunzătoare, relațiile compromise la locul 

de muncă, limitarea fizică și izolarea spațiului de lucru (și imposibilitatea de a scuti fizic și de 

a socializa cu colegii) Spațiu liniștit, 

7. pregătirea și pregătirea formală inadecvată pentru sarcinile și nesiguranța și problemele 

apărute în luarea deciziilor, 

8. persistența lipsei de recunoaștere publică a activității apelanților de apel de urgență 

(atenția mass-mediei este, de obicei, axată pe unitățile de salvare la fața locului) și sprijinul 

social mai puțin robust (demonstrat de exemplu prin răspunsurile cetățenilor negativi) și 

subestimarea percepută a gradului de Accentuează faptul că dispecerii se confruntă cu o 

lipsă de recunoaștere în partea de management (uneori bazată pe ipoteza că stresul 

apelului-dispecer este neglijabil pentru paramedici sau alte stresuri ale personalului 

serviciilor de salvare la fața locului). 

11 Sursa: Herbert in Hladký, 1993, Slovacia 

12 Sursa: Stresul frontului din spatele scenei: Dispecerat medical de urgență 

www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pdf 

Literatura cu privire la stresul ocupațional în rândul personalului de urgență pune accentul pe 

contactul direct cu suferința, rănirea, violența și moartea ca fiind cauzele centrale ale 

stresului.13 Tensiunea dintre exigentele concurente ale apelanților (dispecerilor) de a 

acționa instantaneu, fără a depăși simultan puterea de decizie, Cu resurse inadecvate 

contribuie la creșterea nivelului de neputință și a nivelului de stres cumulativ. 14 Sentimentul 

de responsabilitate este complicat de rolul lor de intermediari între publicul și paramedicii în 

pericol, frecvent panică și incoerentă. 

Pe baza acestor factori și a rezultatelor cercetării15 este posibil să se concluzioneze că 

activitatea apelanților de apel de urgență reprezintă un set de sarcini complexe, provocând 

rezistența apelanților și realizând factori de stres relativ mari și deci un risc de 
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arsură.16

 

După cum sa arătat mai sus, creșterea stresului duce la creșterea productivității - până la un 

punct, după care lucrurile merg rapid în jos. 

Cu toate acestea, punctul sau vârful diferă pentru fiecare dintre noi, deci trebuie să fim 

sensibili la simptomele de avertizare timpurie și semne care sugerează că o suprasarcină de 

stres începe să-l împingă peste cocoașă. 

Astfel de semnale diferă, de asemenea, pentru fiecare individ și pot fi atât de subtile încât 

adesea sunt ignorate până când este prea târziu. Nu rareori, ceilalți sunt conștienți de faptul 

că este posibil să se îndrepte în fața persoanei afectate. 17 
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Având în vedere cerințele locului de muncă, experiența 

obișnuită este că apelurile pentru apeluri sunt mult mai confortabile, oferind ajutor decât 

solicitarea sau folosirea acesteia odată ce aceasta este oferită. Prin urmare, se recomandă 

includerea unor subiecte relevante, cum ar fi recunoașterea semnelor de depresie și a 

arsurilor, dar și diferența dintre stresul cauzat de incidente critice și stresorii cumulativi care 

sunt caracteristice mediului de lucru zilnic al apelanților în programul de formare formală. 

Pentru a evita impactul nedorit asupra resurselor umane și a capacităților instituționale, 

acești factori de stres identificați necesită o atenție sistematică la nivelul instituțiilor PSAP. 

Într-un cadru ideal, acestea ar trebui să se traducă la elaborarea, implementarea, evaluarea 

și întreținerea programelor de gestionare a stresului în locurile de muncă (PSAP), cu un 

scop clar definit al programului, delimitarea obiectivelor individuale și organizaționale și 

mecanismele definite de sprijin organizațional La programele, care urmează să fie integrate 

în strategiile existente privind sănătatea și securitatea ocupațională. 

13 Sursa: Jenkins 1997 

14 Sursa: Stresul frontului din spatele scenei: Dispecerat medical de urgență 

www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pdf 

15 Sursa: Cercetări efectuate de Baštecka, 2005; Šeblova, 2005 și Franěk, 2005, Slovacia 

16 Sursa: Katarina Cajkovicova, Sarcina și stresul psihologic în apelurile solicitate de EMS, 

Trnava 2008, Slovacia 

17 Sursa: http://www.stress.org/topic-definition-stress.htm 

Metodele de gestionare a stresului la nivel individual pot include metode cum ar fi relaxarea 

musculară, meditația, biofeedback-ul și strategiile cognitive, predate angajaților ca mijloc de 

reducere a stresului psiho-fiziologic și subiectiv oferind individului abilitățile de a recunoaște 

și de a face față stresului de muncă. 

Experiența croată arată că apelanții trebuie să fie calificați să gestioneze stresul la care sunt 

expuși. Este important ca fiecare persoană care efectuează apelurile să aibă o bază 

psihologică de bază (rezultatele testelor psihologice). În Croația, o dată pe an, testarea 

apelanților este efectuată pentru a determina modul în care acestea gestionează cu stres. 

http://www.stress.org/topic-definition-stress.htm
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Ele sunt predate diferite tehnici de relaxare care pot fi aplicate 

la locul de muncă și la domiciliu. Controlul calității este 

semnificativ afectat de reducerea stresului. Conducerea PSAP croată recomandă, pe baza 

experiențelor dobândite, efectuarea de analize a impactului stresului asupra apelanților după 

fiecare solicitant eveniment stresant în prezența unui psiholog și că fiecare centru 112 ar 

trebui să aibă un plan de gestionare a stresului. Psihologul trebuie, de asemenea, să fie 

disponibil pentru fiecare persoană care efectuează apeluri. 

Dezvoltarea programelor de gestionare a stresului la nivel instituțional (PSAP) ar trebui să 

se bazeze pe o analiză complexă a expunerii grupurilor țintă ale angajaților (cum ar fi 

apelanții) asupra factorilor de stres din contextul definit al setărilor și sarcinilor, a ergonomiei 

de lucru și a rezultatului Acțiuni cuprinzătoare, integrate în strategiile instituționale de 

gestionare a resurselor umane 

9.3 Încărcarea psihologică în performanța muncii apelanților de apel de urgență 

Rolul apelanților și dispecerilor în apelurile telefonice 112 este esențial pentru rezultatul 

apelurilor de urgență și, prin urmare, sarcina psihologică legată de performanța lor la locul 

de muncă necesită o atenție sistematică. Dacă presupunem că încărcătura psihologică se 

referă la răspunsurile subiective (mentale și emoționale) ale angajaților (solicitanții apelurilor) 

la cerințele locului de muncă, nivelul acestei sarcini depinde de dificultatea sarcinii, de 

impactul atât al angajamentului intern cât și al celui extern Mediul de lucru și capacitățile 

individuale. 20 

112 de apeluri sunt expuși la diverși factori care măresc încărcătura psihologică a muncii lor, 

inclusiv: 

Esența sarcinilor lor, procesarea a zeci de apeluri de urgență pentru fiecare schimb de lucru, 

care poartă răspunderea juridică și presiunea sporită care rezultă din aceasta, pentru a nu 

face greșeli; 

Factorii legați de locul de muncă, cum ar fi zgomotul, circulația inadecvată a aerului, locul de 

muncă înființat; 

Factorii socio-patologici în interacțiunea socială, conflictele și experiențele frustrante cu 

apelanții (de exemplu, abuzând linia de urgență și, astfel, sporind sarcina de muncă a 
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apelanților, abuzivi, intoxicați sau vulgari) sau cu membrii 

echipei (cu agendă sau așteptări conflictuale, Cum ar fi 

întrebarea frecventă și / sau inadecvată a relevanței deciziilor de dispecerizare ale apelurilor 

efectuate de echipajele din unitățile de salvare trimise la fața locului); 

Limita sau absența unor puncte de desfacere adecvate pentru exprimarea emoțiilor dificile, 

supravegherea eficientă, proximală și neinvazivă, precum și lipsa suportului social în 

general. 

Capacitățile individuale, inclusiv motivația, și valoarea atribuită rolului / sarcinilor efectuate 

influențează performanța, atât în mod pozitiv, cât și negativ21. 

9.4 Cele mai frecvente probleme psihologice ale apelanților 

Având în vedere caracteristicile unice ale muncii de apelare (expediere) în comparație cu 

munca paramedicală (de exemplu, statutul său de prim punct de intrare pentru apelurile de 

urgență, rolul său de conducere a informațiilor între civilii și lucrătorii de urgență, statutul său 

limitat de intervenție și sedentarul Natura), există implicații atât pentru explorarea empirică a 

stresului de apel și a intervenției. 

În ciuda numeroaselor stresuri similare cu care se confruntă atât paramedicii, cât și 

dispecerii, stresul cronic și / sau traumatic poate fi experimentat diferit în contextul muncii de 

expediere. De exemplu, în timp ce medicii paramedici ar putea să se lupte cu imaginile 

vizuale persistente dintr-un apel dificil, apelurile pentru apeluri ar putea fi lăsate cu 

mementouri auditive. Adică amintirile involuntare care rezultă din apeluri pot lua forma 

reverberațiilor auditive. 

 

18 Sursa: Stresul legat de locul de muncă, http://www.cdc.gov/niosh/pdfs/87-111.pdf 

19 Sursa: Managementul stresului în setările de lucru, publicația DHHS (NIOSH) n.87-111 

20 Sursa: Gawel G. Analiza volumului de muncă psihologic în posturile de îngrijire medicală, 

în: Ksykiewicz-Dorota A., editor, Management în asistență medicală, Lublin 2005, p.434-8 

21 Sursa: Timko, 1986, Slovacia 
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Mai mult decât atât, imaginile vizuale care pot fi obținute prin 

ascultare, în absența informațiilor vizibile verificabile, pot conduce la simptome diferite și pot 

necesita diferite posibilități de intervenție. Un proiect recent nepublicat din Marea Britanie, 

care a comparat paramedicii și cei care solicită apeluri (dispeceri), a început să analizeze 

unele dintre aceste probleme. Niveluri similare de imagistică vizuală intruzivă au fost 

raportate de dispecerii și paramedicii, iar dispecerii care au prezentat simptome post-

traumatice au prezentat simptome false re-experiențe vizuale22. În special, capacitatea 

imagistică vizuală a fost moderatorul relației dintre simptomele post-traumatice și imaginile 

vizuale legate de apel în special în rândul dispecerilor. Acest lucru sugerează căile potențiale 

de intervenție diferențiată pentru paramedicii față de dispecerii. 

Lipsa controlului impus de rolul de a-și asuma responsabilitatea în furnizarea de asistență 

on-the-scene, poate chiar să genereze un anumit tip de al doilea ghicitul despre acuratețea 

deciziei sau sentimentul de neajutorare care poate fi diferit de tipul De lupte paramedicii 

raport cu privire la retragerea lor de luare a deciziilor pentru un apel. 

Mai mult decât atât, procesul de auto-selecție care ar putea funcționa în alegerea de a 

deveni paramedic față de un dispecer poate avea, de asemenea, implicații pentru modul în 

care stresul de stres legate de muncă este experimentat și gestionat. Deși unii au realizat 

ambele roluri în diferite puncte din cariera lor, în cea mai mare parte acestea sunt poziții 

discrete.23 

9.5 Strategii individuale de coping 

Diferența dintre experiențele care duc la stimularea stresului și a celor care duc la primejdie 

este determinată de discrepanța dintre experiența (reală sau imaginată) și așteptările și 

resursele personale pentru a face față stresului. Reacțiile de a solicita sarcina și stresul pot fi 

adecvate, inadecvate sau patologice și pot duce, în anumite circumstanțe, la reacții acute de 

stres, tulburări de stres post-traumatic sau sindrom de arsură. 

Strategii de gestionare a apelurilor pentru apeluri în contextul gestionării dezastrelor24 

Dezastrele pot varia de la grav la minor și având conștientizarea mediului potențial de 

desfășurare, a condițiilor, a îndatoririlor și a constrângerilor (inclusiv posibilele limite ale 
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capacității de a comunica sau de a ajuta membrii proprii ai 

familiei) pot pregăti un apelant pentru a face față mai eficient în 

aceste Situații dificile din punct de vedere mental. 

Condițiile de lucru într-o zonă de dezastru pot varia în funcție de tipul de dezastru, durata de 

timp care a trecut de la dezastru și amploarea efortului de intervenție în caz de urgență. 

Natura desfășurării dezastrelor și rolul asumat de apelant vor varia, precum și gradul de 

abilități de copiere necesare pentru a depăși stresul și oboseala. Stresul și oboseala pot 

progresa cu ușurință la depresie și, în unele cazuri, la tulburări de stres post-traumatic. 

Cercetările privind strategiile de combatere utilizate și găsite eficiente de către respondenții 

de urgență s-au concentrat, în general, asupra responsabililor din domeniul aplicării legii și a 

departamentelor de pompieri. Un factor important legat de apelanții este condițiile lor de 

lucru dinamice, adaptabilitatea și flexibilitatea fiind identificate drept considerente-cheie în 

lucrul eficient în zonele dezastruoase. 

Cu toate acestea, cercetarea a constatat că următoarele strategii generale au fost eficiente 

în ameliorarea și prevenirea stresului în contextul managementului dezastrelor: 25 

Programul de somn / de lucru - Mențineți cât mai bine aceste programe. Dacă sunteți "în 

afara", profitați de timpul de odihnă, exercițiu sau relaxare. 

Nutriție - Mâncați la intervale regulate și mâncați sănătos în cea mai mare măsură posibilă. 

Exercitarea - Plimbați-vă sau faceți o altă formă de exercițiu pentru a "detensiona". 

Evitați alcoolul / drogurile - acestea nu numai că pun în pericol performanța locurilor de 

muncă, dar, de asemenea, crește stresul după intoxicație. 

 

22 Sursa: Bevan & Wild, 2007 

23 Sursa: Stresul frontal în spatele scenei: Dispecerat medical de urgență 

www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pdf 

24 Sursa: Pregătirea pentru dezastre pentru membrii TERT - Ghidul Participanților v5.0 
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25 Sursa: Keane, T.M. & Piwowarczyk, L. A. (2006). Traume, 

teroare și frică: profesioniștii din domeniul asistenței mentale răspund la impactul din 11 

septembrie - o prezentare generală. În L. A. Schein, H.I. Spitz, G..M. Burlingame și P.R. 

Muskin (Eds). Efectele psihologice ale dezastrelor catastrofale. Binghamton, NY: 

Haworthpress. 

Beaton, R., Murphy, S., Johnson, C., Pike, K., & Cornel, W. (1999). Rezolvarea răspunsurilor 

și a simptomatologiei stresului posttraumatic în personalul de pompieri din mediul urban. 

Journal of Stress Traumatic, 12 (2), 293-308. 

McCammon, S., Durham, T.W., Allison, E.J., & Williamson, J.E. (1987) 

Umor - Utilizarea umorului este adesea o expresie naturală pentru a scuti stresul și pentru a 

face tot ce este mai bun dintr-o situație. Cu toate acestea, pot exista momente în care 

umorul este inadecvat. 

Pauze - Luați o pauză adecvată echipei și celorlalți apelanți. Deversiunea de la locul de 

muncă și posibilitatea de a vorbi cu alții într-o situație similară vor ajuta la ameliorarea 

stresului. 

Gândiți-vă la alte lucruri - Ia-o "vacanță mentală" și gândiți-vă la evenimente non-muncă și 

plăcute. 

Luați o respirație profundă și relaxați - Respirați adânc și amintiți-vă că aveți puterea, 

pregătirea și experiența pentru a face față situației. Dacă acționați calm, veți începe să vă 

simțiți calm. 

Amintiți-vă, ar putea fi mai rău - Indiferent de cât de rău pot părea, ar putea fi întotdeauna 

mai rău. Ca rezultat, această percepție vă poate permite să reduceți stresul și să apreciați 

mai bine situația. 

Vorbiți cu alții - vorbiți cu alții din echipa dvs. sau de la PSAP. Discutați despre ce sa 

întâmplat, ce se întâmplă și ce se va întâmpla. 
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Out of Place, Out of Mind - Unii oameni se confruntă cu stresul 

mai bine singuri și se retrag de la alții, în timp ce alții ar putea avea nevoie să vorbească cu 

cineva. Alții pot ignora pur și simplu situația actuală și își pot dedica eforturile pentru a ajuta 

mai mult. 

Asistență profesională și de tip peer 

În funcție de natura desfășurării și a dezastrului, impactul emoțional al angajării active în 

gestionarea dezastrelor poate necesita asistență profesională și / sau de tip peer. În anumite 

circumstanțe legate de dezastre, este posibil ca apelurile pentru apeluri să fie de natură să 

asiste un alt PSAP temporar, alternativ sau permanent, atunci când este nevoie de 

asistență, ceea ce reprezintă o provocare suplimentară. Pregătirea mentală pentru 

desfășurarea dezastrelor este o componentă integrală a pre-desfășurării. Abilitatea de a 

recunoaște caracteristicile zonelor dezastrelor și stresul asociat care rezultă în mod obișnuit 

din activitatea în aceste domenii, precum și strategiile de coping diferite pot avea un impact 

semnificativ asupra capacității unui apel de a funcționa într-o zonă de dezastru. 

Schimbările de somn, apetitul, relațiile, visurile recurente sau alți indicatori ai depresiei pot fi 

semne de traume emoționale pe termen lung și ar trebui văzute ca semnale pentru a căuta 

sprijin. Consecințele pe termen lung pentru a nu solicita ajutor, dacă este necesar, pot duce 

la o serie de boli fizice și psihice. Din păcate, profesioniștii din domeniul serviciilor de salvare 

(inclusiv cei care efectuează apeluri) sunt deseori foarte independenți și rareori recunosc 

nevoia de ajutor.26 

9.6 Posibilități de intervenție psihologică 

Cele mai frecvent utilizate instrumente de intervenție includ: 

Critical Stress Management, care este un protocol de intervenție dezvoltat special pentru 

tratarea evenimentelor traumatice. Este un proces formal, bine structurat și recunoscut 

profesional, pentru a ajuta persoanele implicate într-un incident critic să împărtășească 

experiențele lor, să evite emotiile, să învețe despre reacțiile și simptomele de stres și să se 

adreseze pentru ajutor suplimentar, dacă este necesar. Nu este psihoterapie. Este un proces 

confidențial, voluntar și educativ, numit uneori "primul ajutor psihologic". Dezvoltat inițial 

pentru a fi folosit cu veterani militari de luptă și apoi cu cei care au răspuns în mod civil 
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(poliție, incendiu, ambulanță, muncitori de urgență și salvatori 

în caz de catastrofe), acesta a fost adaptat și utilizat practic 

peste tot, fiind necesară abordarea impactului traumatic în viața oamenilor. 27 

Există mai multe tipuri de intervenții de gestionare a stresului incidentului critic care pot fi 

utilizate, în funcție de situație. Variațiile acestor intervenții pot fi folosite pentru grupuri, 

indivizi, familii și la locul de muncă și includ: 

Dezbaterea este o intervenție proactivă care implică o întâlnire de grup sau o discuție 

despre un incident critic deosebit de dificil. Pe baza principiilor de bază ale intervenției în 

situații de criză, CISD este conceput pentru a atenua impactul unui incident critic și pentru a 

ajuta persoanele în recuperare de stresul asociat evenimentului. CISD este facilitată de o 

echipă special pregătită, care include personal de suport profesionist și de colegiu. De 

asemenea, numit Critical Incident Stress Debriefing (CISD). În mod ideal, aceasta se 

desfășoară între 24 și 72 de ore după incident, dar poate fi organizată mai târziu în 

circumstanțe excepționale. 

 

26 Sursa: Kilburg, R.R., Nathan, P.E., & Thoreson, R. W. (1986). Profesioniști aflați în 

primejdie. Hyattsville, MD: APA. 

27 Sursa: http: //www.criticali ncidentstress.com/what_is_cism_ 

Dezafectarea este o intervenție care este o versiune mai scurtă, mai puțin formală a unei 

dezbateri. În general, durează între 30 și 60 de minute, dar poate dura mai mult și se 

desfășoară cel mai bine în decurs de una până la patru ore după un incident critic. În 

general, nu se efectuează mai mult de 12 ore după incident. Ca o dezbatere, este o 

oportunitate confidențială și voluntară de a învăța despre stres, de a împărtăși reacțiile la un 

incident și de a evita emoțiile. Scopul principal este stabilizarea persoanelor afectate de 

incidente, astfel încât acestea să poată reveni la rutinele lor obișnuite fără stres neobișnuit. 

Dacă este cazul, este necesară și o informare oficială. 

Sesiunea de durere și pierdere este un grup structurat sau sesiune individuală după moarte 

și îi ajută pe oameni să înțeleagă propriile reacții de durere, precum și să creeze o atmosferă 

sănătoasă de deschidere și dialog în jurul circumstanțelor morții. 
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Managementul situațiilor de criză este o intervenție largă, 

omogenă a grupului, utilizată înainte, în timpul și după criză, pentru a prezenta fapte, a 

facilita o discuție scurtă, controlată, Q & A și informații despre abilitățile de supraviețuire a 

stresului și / sau alte servicii de asistență disponibile. Poate fi repetată pe măsură ce situația 

se schimbă. 

Asistența de ajustare a incidentului critic oferă asistență umanitară multiplă pentru persoane, 

familii sau grupuri pentru a face față consecințelor unui incident și pentru a depăși impactul 

continuu al unei decese sau răniri. 

Educația pre-criză oferă o bază pentru serviciile CISM. Aceasta include cunoașterea 

incidentelor, strategiile de răspuns la criză și dezvoltă abilitățile de gestionare a stresului, 

care pot preveni problemele majore în cazul producerii unui incident. Acesta are forma unui 

manual de angajați, a unui e-book și / sau ateliere și seminare de instruire. 

Intervenția individuală a crizelor - în timp ce se confruntă cu criză, atât personală cât și 

societală, există cinci principii de bază prezentate pentru intervenție. Cei afectați de crize 

sunt, inițial, expuși unui risc ridicat de coping sau imobilizare maladaptivă, intervenind astfel 

cât mai repede posibil este imperativă. Mobilizarea resurselor ar trebui pusă imediat în 

aplicare pentru a le oferi instrumentele de care au nevoie pentru a reveni la un fel de ordine 

și normalitate, în plus, pentru a permite eventuala funcționare independentă. Următorul pas 

este de a facilita înțelegerea evenimentului prin procesarea situației sau traumei. Acest lucru 

se face pentru a ajuta victima să înțeleagă mai bine ce sa întâmplat și să îi permită să se 

exprime în legătură cu această experiență. În plus, consilierul ar trebui să asiste victima 

(victimele) în rezolvarea problemelor în contextul situației și sentimentelor lor. Acest lucru 

este necesar pentru a dezvolta auto-eficacitatea și încrederea în sine. Ajutarea victimei să 

revină la capacitatea de a funcționa independent, facilitând în mod activ rezolvarea 

problemelor, ajutând la elaborarea unor strategii adecvate pentru a răspunde acestor 

preocupări și la ajutarea punerii în practică a acestor strategii. Acest lucru se face în 

speranța de a ajuta victima să se autofinanțeze. Un exemplu de program de intervenție 

bazat pe principiile de intervenție în situații de criză îl constituie modelul de intervenție de 

intervenție în caz de criză de evaluare a intervenției la criză (ACT) elaborat de Roberts ca 

răspuns la tragedia din 11 septembrie 2001. 
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Treninguri, ateliere de lucru 

Beneficiile potențiale ale formării legate de crize includ: 

- membrii personalului să devină mai încrezători în capacitatea lor de a gestiona situațiile de 

criză, sporind încrederea lor ca o echipă în gestionarea situațiilor de criză; 

- membrii personalului și supraveghetorii care adoptă o abordare mai consecventă a 

apelanților aflați în situații de criză, oferind astfel suport / serviciu de calitate superioară; 

- personalul care dobândește cunoștințe sporite privind tehnicile de intervenție și gestionare 

a crizelor; 

- selectarea membrilor personalului de supraveghere care obțin tehnici de bază și sofisticate 

pentru a desfășura programe de formare eficiente și de lungă durată, care să beneficieze de 

resursele umane ale PSAP. 

Programe de sprijin pentru colegi și supervizare 

Conceptul de sprijin psihologic bazat pe asistența colegilor este relativ nou și unul care sa 

dezvoltat din mediul industrial. În esență, asistența este oferită de un grup de specialiști 

 

28 Referințe suplimentare: Roberts, A. (2006). Evaluare, intervenție în caz de criză și 

tratamentul traumatismului: modelul de intervenție a actului integrat. Scurt tratament și 

intervenție în situații de criză, 2 (1), 1-22. A.R. Roberts, Manual de Intervenție pentru Criza 

2005 p.157 

Astfel încât să-i ajute pe colegii lor să facă față problemelor personale sau profesionale. În 

timp ce programele de sprijin reciproc pot părea similare cu mișcarea de auto-ajutorare 

dezvoltată anterior, de fapt ele sunt destul de diferite. Programele de sprijin peer se 

concentrează pe experiențele cotidiene ale oamenilor obișnuiți de zi cu zi. Ajutoarele sunt 

ele însele angajați care se pot relaționa cu alți angajați ai comerțului, profesiei sau mediului 

lor de lucru comun. Programele de sprijin de tip peer sunt preventive în orientarea lor și 

încurajează oamenii să caute asistență în stadiile incipiente ale unei probleme. Programele 

de tip peer se bazează, în cele din urmă, pe premisa că persoanele care se confruntă cu o 
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circumstanță comună sau se află într-o situație obișnuită pot, în 

virtutea înțelegerii lor, să faciliteze redresarea în ceilalți. 29 

Misiunea unui program de sprijin reciproc este de a oferi personalului PSAP asistență 

psihologică și emoțională prin intermediul educației pre-incidente, sprijinului pentru soț / 

soție, intervenției la fața locului și intervenției de demobilizare, dezamorsării post-incident 

sau interacțiunii unu-la-unu. Echipa de susținere a colegilor ar fi / ar trebui să fie compusă 

din membri ai agenției care au fost special instruiți în tehnici de intervenție în situații de criză 

și de gestionare a stresului și care lucrează împreună cu profesioniștii din domeniul sănătății 

mintale care se specializează în acordarea de asistență personalului din serviciile de 

urgență. 30 

Servicii de sănătate mintală 

La fel ca și ceilalți membri ai populației generale, persoanele care primesc apeluri de 

urgență (similare celor care răspund prima dată la serviciile de salvare la fața locului) pot 

prezenta condiții de sănătate mentală preexistente care sunt exacerbate de situații de 

urgență sau pot dezvolta noi condiții de sănătate mintală ca urmare a expunerii constante la 

urgențe . Cu toate acestea, apariția sau agravarea condițiilor de sănătate mintală poate să 

apară la rate mai mari în comparație cu populația generală, din cauza stresului asociat 

sarcinilor lor. Dacă beneficiarii de apeluri de urgență au acces la proiecții de sănătate 

mintală, este posibil ca aceștia să primească mai multe diagnostice și tratamente în timp util. 

Prin urmare, ar trebui să se ofere, în mod ideal, screening-ul pentru sănătatea mintală, în 

special după expunerea la situații sau urgențe percepute ca potențial traumatizante pentru 

cei implicați. 

Barierele în calea utilizării acestor resurse ar putea rezulta atât din stigma percepută, cât și 

din realitatea asociată cu dezvăluirea unor simptome specifice, cum ar fi anxietatea, 

depresia sau gândurile intruzive și din convingerea că dezvăluirea lor ar submina abilitatea 

de a-și îndeplini funcția.32 Pentru a face față stresului de ocupație care abordează atât 

caracteristicile personale, cât și ale organizației. În loc să vedem managementul stresului ca 

o problemă individualizată și privatizată a angajatului, copingul poate fi conceptualizat ca o 

organizație sau o asociere în comun. 33 
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Această abordare este, de asemenea, compatibilă cu 

constatarea că rezistența ca răspuns la evenimente chiar profund deranjante este mai 

degrabă regula, decât excepția pentru majoritatea persoanelor. 34 Este important de 

subliniat însă că această tendință de redresare naturală poate fi facilitată fie de răspunsuri 

adecvate, fie calibrate, de susținere, fie subminate de absența lor. Intervențiile intruzive sau 

cele incongruente cu nevoile destinatarului pot fi chiar mai dăunătoare decât a nu face 

nimic.35 

Stresul la locul de muncă poate fi atât exacerbat, cât și atenuat de factorii instituționali. 

Probleme precum latitudinea de luare a deciziilor, programarea, politicile de concediu de 

stres și sprijinul colegilor și managerilor apar în mod repetat ca fiind centrale și depășesc 

adesea preocupările legate de incidente critice specifice36. Prin urmare, structura 

organizațională poate fi galvanizată corespunzător pentru a construi abordări de prevenire și 

intervenție care să stimuleze rezistența individuală și organizațională.37 

29 Sursa: 

http://www.kingcounty.gov/healthservices/health/ems/community/~/media/healthServices/pu

blichealth/documents/ems/ peer_support_development.ashx 

30 Sursa: Un ghid pentru dezvoltarea unui program de sprijin reciproc, 

www.kingcounty.gov/health 

31 Sursa: S. DeWolfe, Manual pentru sănătatea mintală și lucrătorii din domeniul serviciilor 

umane, publicația DHHS nr. ADM 90-537 (2000) 

32 Sursa: McCammon, Durham, Allison și Williamson, 1988 

33 Sursa: Fineman, 1996; Newton, 1995 

34 Sursa: Bonanno, 2004 

35, de exemplu, Lilienfeld, 2007; McNally, Bryant și Ehlers, 2003 

36, de exemplu, Beaton & Murphy, 1993; Bevan & Wild, 2007; Shuler, 2001 

37 Sursa: Stresul frontului din spatele scenei: Dispecerat medical de urgență 

www.tema.ca/Dispatcher_Stress.pdf 
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9.7 Ergonomia preluării apelurilor 

Perspectiva beneficiarului apelului 

Profesia de apelanți este preluată de personalul cu profil educațional variat în Europa. 

Domeniul de experiență, baza de cunoștințe și abilitățile profesionale ale unui apelant au un 

impact direct asupra performanței setului complex de sarcini și asupra calității sprijinului 

oferit apelanților și serviciilor de salvare implicate în intervenție. 

Sarcinile lor se desfășoară într-un mediu protejat al centrelor de apel (cu acces restricționat) 

cu regim special și operațiuni de 24h / 365 zile pe an. Ei lucrează în schimburi de 8 sau 12 

ore, urmate de o perioadă de odihnă definită (care variază de la 12, 24 la 48 de ore). 

Conform experienței generale (date colectate în activitățile de cercetare din Slovacia), 

perioadele de odihnă definite sunt adesea reduse datorită participării la activități 

educaționale, alte locuri de muncă sau nevoi suplimentare față de alte boli ale personalului. 

Conform unor studii38 care abordează relația dintre lungimea schimbării de lucru și 

indicatorii de performanță, în general nu se recomandă depășirea unui transfer de opt ore al 

apelanților, deoarece 40 de săptămâni de lucru au prezentat cel mai mic impact asupra 

absențelor, cel mai înalt nivel de performanță și angajat satisfacţie. Practica în lungimea 

definită a transferului apelului variază în cadrul serviciilor PSAP europene. Pauzele în timpul 

orelor de lucru variază în funcție de lungime și de frecvență, în funcție de experiența 

generală, acestea fiind destul de scurte și tind să fie sporadice. 

Templul performanței sarcinii nu poate fi definit de către apelant pe sine, deoarece depinde 

în mare măsură de frecvența și tipul apelurilor de urgență, de specificul situației care trebuie 

gestionată și de interacțiunea apelantului cu apelantul Și alte părți implicate în răspuns. 

Setările cele mai imediate de lucru ale apelanților sunt definite de stația de lucru a 

calculatorului și de organizarea fizică a centrului de apeluri de urgență (camera de 

operațiuni). Stația de lucru constă, de obicei, dintr-un scaun și o masă ergonomică, o stație 

de calculatoare cu ecrane multiple și software de calculator specializat, echipamente de 

telecomunicații și de radiocomunicații, manuale și hărți tipărite. 
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Potrivit cercetărilor, cei care se adresează cel mai adesea se 

plâng de problemele asociate cu creșterea zgomotului, utilizarea pe termen lung a căștilor, 

picioarele umflate datorită unei ședințe îndelungate și a unei interacțiuni complicate 

(comunicare) cu alți membri ai echipei datorită plasării stațiilor de lucru.39 Astfel, Ergonomia 

reprezintă un alt factor crucial care determină bunăstarea și performanța apelanților. 

Centrul de apeluri ergonomice 

Centrele de apel au un mediu de lucru unic, caracterizat prin practici de lucru care pot 

prezenta pericole și sisteme de lucru diferite de cele ale altor posturi de birou pe calculator și 

care pot influența potențialul și performanța apelanților. Crearea unui call center ergonomic 

poate ajuta lucrătorii să evite astfel de disconforturi și răniri. Ergonomia poate fi utilizată 

pentru a îmbunătăți bunăstarea și productivitatea lucrătorilor prin asigurarea faptului că 

stațiile de lucru și metodele de lucru sunt concepute astfel încât să răspundă nevoilor și 

capabilităților acestora și, prin urmare, să realizeze analize ergonomice ale centrului de 

apeluri de urgență și să se recomande în mod sistematic riscurile și riscurile potențiale. 

Ergonomia se potrivește cu sarcina, instrumentul și mediul pentru a se potrivi nevoilor 

oamenilor și muncii pe care o fac, cu efortul de a adapta mediul de lucru la cerințele 

anatomice și fiziologice ale corpului unui individ de lucru prin utilizarea tuturor măsurilor 

disponibile. Performanța analizelor ergonomice pentru locurile de muncă este justificată de 

faptul că sunt necesare condiții sigure și confortabile pentru angajați și sunt esențiale pentru 

performanța lor și astfel calitatea serviciilor oferite și a metodelor și tehnicilor ergonomice 

sunt aplicate și în raționalizarea proceselor de lucru. Rezultatele obținute pot fi utilizate 

pentru a facilita implementarea modificărilor organizaționale ale PSAP-urilor. 

 

38 Realizat de Daniel, Pikala și co. (Slovacia) 

39 Studiu realizat de Branikova, Beňuškova, Sopka, Heretik jr., Slovacia 2007 

Sarcina psihologică împreună cu oboseala rezultată din disconfortul fizic sunt factori 

importanți ai performanței muncii. Lucrătorii din centrele de apel au nevoie, de obicei, să 

stea pentru perioade lungi de timp, efectuând mai multe sarcini pe calculator și pe telefon. 
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Apariția tehnologiei în centrele de apeluri a adus însă viteză și 

precizie, cu toate avantajele sale, tehnologia din centrul de 

apel poate, de asemenea, să aibă un efect asupra lucrătorilor sub formă de afecțiuni fizice, 

cum ar fi dureri musculare, dureri de spate inferioare, Și condiții mai grave, cum ar fi leziunile 

recurente ale tulpinilor (cum ar fi sindromul de tunel carpian) și problemele psihologice 

legate de stresul de muncă.41 

Contextul politicii 

Cadrul de bază este asigurat de cadrele juridice naționale (cum ar fi actele de sănătate și 

securitate ocupațională) și standardele de management al resurselor umane, care stabilesc 

obligațiile legale și instituționale ale diferitelor părți (în special angajatorii și angajații) la locul 

de muncă.42 Scopul Legislația este de a preveni rănile și bolile la locul de muncă. 

Exemple de reglementări includ obligația angajatorilor de a se asigura că: 

Este prevăzut un spațiu de lucru suficient pentru a permite persoanelor să lucreze în condiții 

de siguranță; 

Podelele și suprafețele sunt construite și întreținute pentru a reduce la minimum posibilitatea 

alunecărilor, călătoriilor și căderilor; și 

Persoanele nu sunt împiedicate și capabile să se miște în siguranță în jurul unui loc de 

muncă. 

În ceea ce privește angajații: 

Un loc de muncă sigur și mijloace sigure de intrare și ieșire de la locul de muncă 

Utilizarea echipamentului, a mașinilor sau a substanțelor chimice care sunt sigure, atunci 

când sunt utilizate corespunzător 

Un mediu de lucru sigur și sănătos și metode și proceduri sigure și sănătoase (sisteme) de 

lucru 

Pentru toți lucrătorii trebuie furnizate informații, instrucțiuni, instruire și supraveghere 

adecvate 
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Facilități adecvate și prim ajutor pentru angajați puse la 

dispoziție 

Un proces de consultare cu lucrătorii 

Procese pentru identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și eliminarea sau controlul 

acestor riscuri. 

Potentiale pericole 

Orice loc de muncă poate prezenta pericole pentru sănătatea și securitatea fizică și / sau 

psihică a unui lucrător. Deși următoarea listă nu abordează toate pericolele din cadrul 

centrelor de apel, ea oferă un cadru pentru identificarea și gestionarea pericolelor la locul de 

muncă. Fiecare loc de muncă poate prezenta pericole unice pentru acel loc de muncă. 

Acesta a fost dezvoltat prin consultare cu industria și o trecere în revistă a literaturii call 

center, reflectă natura activității desfășurate de către operatori call center, mediul de lucru al 

centrelor de apel și cererile de date de compensare a lucrătorilor. Lista identifică factorii care 

pot genera pericole la locul de muncă, din cauza designului slab sau a altor cauze. Ei includ: 

Designul și ergonomia stațiilor de lucru (inclusiv problemele legate de stațiile de lucru 

comune) 

Spațiu de lucru 

Iluminat 

Ventilare 

Utilizarea căștilor telefonice 

Zgomot de fundal 

Lucrări de manipulare manuală (inclusiv tastele de tastatură repetitive) 

Mediul psihologic.43 

Procesul de management al riscului 44 
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Procesul de gestionare a riscurilor oferă angajatorilor 

informațiile necesare pentru a lua decizii cu privire la modul cel mai eficient de a evita sau de 

a controla impactul pericolelor la locul de muncă. Procesul este alcătuit dintr-un ciclu în patru 

etape: 

 

40 Szczurak T., Kaminska B., Szpak A. (2007), Estimarea încărcăturii psihologice în 

activitatea asistenților medicali pe baza simptomelor de oboseală subiectivă, Polonia 

41 Sursa: Paul Allie, Call Center Ergonomics, noiembrie 1996, issue of Telemarketing & Call 

Center Solutions © 1996 

42 Mai multe informații la 

http://unionsafe.labor.net.au/hazards/109106749528582.html#Heading28 

43 Sursa: http://unionsafe.labor.net.au/hazards/109106749528582.html#Heading28 

44 Sursa: http://unionsafe.labor.net.au/hazards/109106749528582.html#Heading28 

 

1. Identificarea pericolelor la locul de muncă 

Pericolele asociate cu centrele de apel pot apărea în mai multe contexte largi și pot fi legate 

de: 

Sarcinile manuale (de exemplu, posturile de lucru, repetarea și durata) 

Mediul de lucru (de exemplu, stația de lucru, factorii psihologici, iluminatul) 

Zgomot (de exemplu, zgomot de fundal, utilizare căști) 

Plante (de exemplu, echipamente, mașini, aparate) 

Substanțele (de exemplu, substanțele chimice) 

Energie (de exemplu, electricitate, expunere la electromagneți) 

În căutarea unor riscuri, angajatorii ar trebui să ia în considerare: 
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Adecvarea echipamentelor lucrătorilor și locul lor de muncă 

Cum folosesc oamenii și echipamentele 

Cum pot fi afectați de zgomot, fum, iluminat și alți factori de mediu 

Potențialul oamenilor de a fi rănit de echipamente, mașini sau unelte 

Potențialul oamenilor de a fi afectat de substanțe chimice și alte substanțe folosite la locul de 

muncă. 

2. Evaluarea riscurilor 

Evaluarea este efectuată pentru a determina probabilitatea unui incident care decurge din 

pericolul identificat și gravitatea (adică gravitatea) rezultatului în cazul producerii unui 

incident. 

La evaluarea riscului, se recomandă: 

Examinați informațiile disponibile privind sănătatea și siguranța relevante pentru pericol 

Identificați factorii care contribuie la riscul său, inclusiv: 

- Mediul de lucru 

- Capacitatea, priceperea, experiența și vârsta oamenilor care fac de obicei munca 

- Sistemul de lucru utilizat 

- orice condiții anormale previzibile în mod rezonabil; 

Identificați ce înregistrări sunt necesare. 

3. Controlul riscului 

Acest lucru se realizează prin decizia și aplicarea a ceea ce trebuie făcut pentru a elimina 

sau controla riscurile pentru sănătate și siguranță. Măsurile pot include: 

Eliminare: într-un call center, tastarea excesivă pentru a înregistra cantități mari de date 

poate duce la riscul de leziuni musculo-scheletice ca urmare a utilizării excesive a țesuturilor 
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moi în gât, umeri, spate, mâini și / sau încheieturi. Angajatorii 

pot decide că aceste informații pot fi introduse în alte moduri 

care necesită mai puțină cheie, de exemplu prin utilizarea unui design software îmbunătățit. 

Înlocuire: Înlocuiți pericolul cu o opțiune mai puțin periculoasă. De exemplu, înlocuiți un 

proces de lucru, un material sau un echipament. Într-un call center, substanța chimică 

utilizată în prezent pentru curățarea / dezinfectarea căștilor poate fi înlocuită cu un alt lichid 

de curățare care dă naștere unui risc mai redus decât substanța chimică curentă utilizată. 

Izolarea / Ingineria: Izolați pericolul de la oameni prin modificarea mediului de lucru sau a 

practicilor astfel încât expunerea să fie minimizată sau să reprogramați echipamentele sau 

practicile de lucru astfel încât munca să poată fi făcută diferit. De exemplu, resursele de 

birou, cum ar fi fotocopiatoarele, imprimantele și faxurile, pot crea zgomot de fond excesiv 

asupra angajaților. Angajatorul ar trebui să-și relocheze astfel de echipamente de birou într-o 

zonă separată de angajați. 

Controale administrative: Reducerea riscului prin îmbunătățirea supravegherii, instruirii, 

instruirii, rotației locurilor de muncă sau ajustării rapoartelor etc. De exemplu, angajatorii ar 

trebui să introducă pauze regulate de la apeluri către agende de call center pentru a reduce 

expunerea angajaților la riscurile de vătămare corporală și psihică . 

Într-un call center, puteți aplica "înlocuire" pentru a controla "posturile de lucru prelungite 

statice" prin reproiectarea locului de muncă și a mobilierului sau a echipamentului pentru a 

încuraja schimbarea posturii. Această măsură de control ar trebui să fie completată de 

formare (adică de controlul administrativ) pentru a asigura angajaților o bună înțelegere a 

riscurilor asociate cu pericolul identificat și modul în care reproiectarea locului de muncă 

poate controla expunerea la risc. 

Pentru a vă asigura că măsurile de control funcționează eficient, trebuie să luați în 

considerare următoarele: 

Dezvoltați proceduri de lucru sigure pentru a vă asigura angajații să știe cum să facă treaba 

corect și în siguranță 

Comunicați și consultați cu angajații și cu ceilalți despre măsurile de control și motivele 

pentru implementarea acestora 
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Asigurați instruirea angajaților, în special în cazul în care apar 

modificări ale procedurilor de lucru ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor de control 

Controlați angajații pentru a verifica dacă măsurile de control sunt eficiente și că respectă 

procedurile 

Mențineți măsurile de control pentru a asigura eficacitatea lor în desfășurare. De asemenea, 

specificați procedurile de revizuire și întreținere pentru noile măsuri de control ca parte a 

practicilor de lucru de rutină. 

Monitorizarea și revizuirea măsurilor 

Monitorizarea și revizuirea măsurilor aplicate poate fi realizată prin consultarea cu angajații 

pentru a se asigura că aceștia lucrează și identificând modalități mai sigure de a face 

lucrurile. Iată câteva lucruri pe care angajatorii trebuie să le ia în considerare atunci când 

monitorizează și revizuiesc măsurile de control: 

Sunt acolo? 

Sunt folosite? 

Sunt utilizate corect? 

Lucrează? 

Pericolele se pot schimba din când în când pe măsură ce se schimbă locul de muncă și 

procedurile. Angajatorii ar trebui, prin urmare, să instituie o rutină de controale periodice 

privind pericolele (de exemplu efectuarea de inspecții periodice și audituri de siguranță) și să 

stabilească o dată pentru a revizui întregul proces de gestionare a riscurilor. Este esențial să 

recunoaștem importanța climatului organizațional atât pentru a contribui, cât și pentru a 

atenua efectele stresului ocupațional asupra apelurilor de urgență. 45 

Accentul pus pe management și caracteristicile organizaționale ca surse semnificative și 

adesea mai frecvente de stres cronic decât cererea operațională și incidentele acute de 

stres este un argument suplimentar în sprijinul atenției sistematice, axat pe ergonomia și 

managementul organizațional la locul de muncă. 
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Resurse potențial utile - Lista de verificare a siguranței 

angajatorilor pentru centrele de apel49 

Această listă de verificare se bazează pe pericolele potențiale identificate în Ghid. Nu este o 

listă cuprinzătoare a tuturor pericolelor din cadrul centrelor de apel. 

Dacă nu este bifată o casetă, trebuie făcută ceva în legătură cu această problemă 

Bifați dacă da 

pregătire 

Angajații au fost educați / instruiți pentru a recunoaște factori de risc ergonomic săraci (adică 

posturi incomode, mișcări repetitive și susținute și forțe) asociate cu Sindromul Ocupațional 

de Suprasolicitare (OOS)? 

Au fost instruiți angajații în ajustarea corectă a mobilierului pentru stațiile de lucru pentru a le 

permite să realizeze poziții neutre (așa cum se arată în Diagrama 1)? 

scaune 

Înălțimea scaunului este reglabilă pentru gama de utilizatori din cadrul forței de muncă? 

De la o poziție așezată, se poate ajusta cu ușurință înălțimea scaunului? 

De la o poziție așezată, spătarul poate fi ușor reglat pentru înălțime și unghi? 

Este lățimea și adâncimea tăvii scaunului adecvate și confortabile când stați? 

Lăzile angajaților evită să lovească spătarul și cotiera (dacă există) atunci când își 

desfășoară activitatea? 

Este posibil ca ecranul computerului să fie ajustat în funcție de înălțime și să vizualizeze 

distanța de la poziția așezată? 

Birouri 

Este reglabilă înălțimea biroului între 580mm și 730mm? 
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Dacă nu, există scaun și suport pentru picioare reglabile în 

înălțime pentru a obține poziții neutre (după cum se arată în Diagrama 1)? 

Este adâncimea biroului suficientă pentru ecranul computerului, tastatura și suportul pentru 

documente? 

Este biroul destul de larg pentru sarcină? 

Este suprafața superioară nereflectorizantă? 

Există spațiu adecvat pentru picioare sub birou? 

Alte echipamente 

Dacă este necesar, angajații au opțiunea de a folosi picioare pentru a obține poziții corectale 

ale membrelor inferioare? 

Dacă este necesar, angajații au opțiunea de a utiliza titularii de documente? 

Utilizarea căștilor telefonice 

Nivelul de zgomot de fundal este suficient de scăzut, încât operatorii să nu trebuiască să își 

mărească volumul căștilor? 

Căștile de la operatori sunt libere de explozii bruște de zgomot puternic, cum ar fi 

interferențele de linie? 

Operatorii sunt furnizați cu căști individuale? 

Există un sistem de menținere și schimb de căști defecte? 

Căștile sunt curățate în mod regulat și curățate înainte de a fi emise unui alt operator 

 

X. ANEXĂ - REFERINȚE 

Bibliografie și Sitografie 
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