
OBOSEALA!
 O REALITATE COTIDIANĂ PENTRU

ȘOFERII
DE AUTOBUZ ȘI AUTOCAR 

au raportat „somn insuficient”, „calitate slabă a somnului” 
și „somn întrerupt” ca fiind principalele cauze ale oboselii

au fost nevoiți să conducă în timp ce erau obosiți

au raportat că au adormit în timp 
ce conduceau

au declarat că doresc să se oprească 
și să ia o pauză atunci când se simt 
obosiți, dar nu pot face acest lucru
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C u toții ne dorim să ajungem la destinație rapid și  
în siguranță, dar ce știm cu adevărat despre viața  
și munca șoferului nostru de autobuz sau autocar?

Șoferii de autobuze și autocare nu ies din tură. Aceștia își petrec o  
parte din pauze și orele de odihnă pregătind călătoriile, manipulând 
bagaje, vânzând bilete, asistând pasagerii, curățând autocarul și 
vânzând băuturi și gustări pentru a compensa salariile mici. Într-un tur 
cu autocarul șoferii au doar 5 sau 6 ore de somn efectiv pe zi. Tururile cu 
autocarul pot să dureze și până la 12 zile consecutive de condus. 

Toate acestea se adaugă oboselii, crescând riscul de accidente și punând  
în pericol viața șoferilor și a pasagerilor.

CÂT DE MARE ESTE PROBLEMA?
Un sondaj FELT efectuat în rândul a peste 600 de șoferi de autobuze și  
autocare a dezvăluit rezultate șocante:

 



Planurile de acțiune și strategiile în materie de siguranță rutieră ale UE au 
trecut cu vederea până acum problema oboselii șoferului în transportul 
de pasageri.

CE PUTEȚI FACE PENTRU A CONTRIBUI LA STAREA 
DE BINE A ȘOFERULUI DE AUTOBUZ SAU AUTOCAR? 

 Permiteți-le să ia o pauză deplină, liniștită 
și relaxantă după ce au condus.

 Gândiți-vă de două ori înainte de a le cere 
să vă ajute cu ceva care nu face parte din 
treaba lor.

 Tratați-i cu respect.
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CONTACTAȚI-NE
Rețele sociale: 

  
https://twitter.com/ETF_Road       

   https://www.facebook.com/ETFRoadSection

Site web:  https://www.etf-europe.org/our_work/road-transport/

E-mail:  road@etf-europe.org


