
Standardul global pentru
siguranța auzului în cadrul
spațiilor și evenimentelor



Ascultarea în siguranță se referă la o colecție de 
obiceiuri și comportamente care îți permit să te 
bucuri de muzică, reducând în același timp riscul 
de deteriorare ireversibilă a auzului. Ascultarea în 
siguranță poate preveni pierderea auzului!

Ce înseamnă ascultare în siguranță?

OMS a elaborat un set de recomandări bazate pe 
dovezi științifice pentru a reduce riscul de pierdere a 
auzului (hipoacuzie) la persoanele care vizitează locuri 
de divertisment și participă la evenimente. Un răspuns 
la îngrijorarea tot mai mare cu privire la hipoacuzia 
cauzată de sunetele puternice.

Sunt șase caracteristici care alcătuiesc acest standard 
și se aplică unor spații precum cluburi de noapte, 
discoteci, baruri, concerte și festivaluri.

Ce este standardul global pentru siguranța 
auzului în cadrul spațiilor și evenimentelor?

De ce este importan-
tă ascultarea în sigu-
ranță pentru spații și 
evenimente?

Cum poate fi folosit standardul 
pentru siguranța auzului în cadrul 
spațiilor și evenimentelor? 

Guvernele
pot elabora legi sau reglementări care să 
fie apoi monitorizate pentru conformi-
tate, împreună cu campanii de conști-
entizare privind ascultarea în siguranță.

Proprietarii/administratorii de spații și 
evenimente, asociațiile din industrie
pot adopta standardul și implementa 
caracteristicile sale în mod voluntar.

Instituțiile de învățământ pentru 
muzicieni și ingineri acusticeni
pot include un modul de siguranță a 
auzului care se concentrează pe nevoia, 
rațiunea, beneficiile și caracteristicile 
standardului. 

Care sunt beneficiile 
implementării standardului?

Guvernele
Hipoacuzia este o problemă de sănătate 
publică globală în creștere. Prevenirea ei 
va ajuta la reducerea nevoii de îngrijire a 
auzului, la îmbunătățirea calității vieții și la 
creșterea productivității.

Proprietarii/administratorii de spații și 
evenimente, asociațiile din industrie
Respectarea sănătății auzului clienților și 
îmbunătățirea experienței lor auditive are 
beneficii financiare pentru o industrie care 
se bazează pe capacitatea lor de a auzi.

Instituțiile de învățământ pentru 
muzicieni și ingineri acusticeni
Va reduce pericolul de deteriorare a 
auzului atât pentru public, cât și pentru 
cei care lucrează în cadrul unor astfel de 
spații și evenimente.

1,1 miliarde
de tineri sunt expuși 
riscului de hipoacuzie 
din cauza obiceiurilor de 
ascultare fără măsuri de 
siguranță.

40%
dintre persoanele cu vârs-
te între 12-35 de ani din 
țările cu venituri mari și 
medii sunt expuse la nive- 
luri de sunet dăunătoare 
în spațiile de divertisment

Pierderea au-
zului cauzată 
de sunete pu-
ternice este    
permanentă.

1. Limitarea 
nivelurilor sonore
Se impune o limită 
maximă de 100dB LAeq 

15 minute*, menținând 
sunetul la cote sigure și 
plăcute pentru public.

*LAeq 15 minute este nivelul mediu al sunetului măsurat pe parcursul a cincisprezece minute.

4. Antifoane 
puse la dispoziția 
publicului
Protecția auditivă, 
cum ar fi dopurile 
pentru urechi, ar trebui 
să fie disponibilă 
membrilor audienței, 
cu instrucțiuni.

2. Monitorizarea 
nivelurilor sonore
Monitorizarea în timp 
real și înregistrarea 
nivelurilor de sunet 
de către membrii 
personalului desemnat, 
folosind echipamente 
de măsurare calibrate. 

5. Acces la zone de 
liniște
Zonele de liniște oferă 
membrilor audienței 
posibilitatea de a-și 
odihni urechile și de 
a reduce riscul de 
deteriorare a auzului.

3. Optimizarea 
acusticii și a sis-
temelor de sunet
Sistemul de sunet și 
acustica locației ar tre-
bui optimizate pentru a 
asigura o calitate plă- 
cută a sunetului și nive-
luri sigure de ascultare 
pentru toți.

6. Furnizarea 
de instruire și 
informare
Personalul și publicul 
ar trebui să fie infor-
mați cu privire la pașii 
pe care îi pot face 
pentru a asigura o 
ascultare în siguranță.

100dB LAeq 15 minutes

.
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Societatea civilă poate juca un rol esențial în creșterea 
gradului de conștientizare asupra standardului pentru 
siguranța auzului și în susținerea implementării 
acestuia în rândul guvernelor, proprietarilor/admini-
stratorilor de spații și evenimente și personalului care 
lucrează la astfel de locuri și la astfel de evenimente. 

Ce poți face pentru a promova ascultarea în 
siguranță în cadrul spațiilor și evenimentelor?

Pentru a auzi întreaga viață,
ascultă cu grijă!
Haide să facem ascultarea sigură
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