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посiбник для робiтникiв

Ukrainian

Your health, your safety: A guide for workers

Ця iнформацiя надаэться Виконавчим державним органом з безпеки працi (ВГОБП) у
спiвпрацi з Профспiлковим Конгресом (ПК). ВГОБП –це урядова установа, мета якоi

захистити здоров’э та запровадити безпеку робiтникiв шляхом вдосконалення закону з
безпеки працi та надання робiтникам поради й пiдтримки. Профспiлковий Конгрес э
представником бiльш нiж 70 профсоюзiв з понад 6.5 мiльйонiв членiв. Вiн виступаэ за
справедливiсть та високi стандарти безпеки працi.
Якщо ви робiтник (працюэте на ставку або ii частину, тимчасово або постiйно), цiй посiбник
пояснюэ вам вашi права, що ви можете очiкувати вiд роботодавця, якi обов’язки ви маэте та
куди звертатися за допомогою. Це також вiдноситься до вас, якщо ви практикант, працюэте
добродiйно; працюэте в рiзних мiсцях або вдома.
Якщо ви тимчасовий, непостiйний робiтник або працюэте за агенством, агенство по найму,
керiвник вашоi робочоi бригади та ваш роботодавець, згiдно закону, повиннi переконатися,
що ви отримуэте права, якi стверджуються нижче.

Ви маэте право:




працювати у мicцях, де гарантуэться повна безпека вашоi працi;
зупинити роботу та залишити територiю, якщо ви вважаэте себе у небезпецi;
повiдомити вашого роботодавця, якщо ви маэте пiклування що до дотримування вимог






повiдомити ВГОБП або мiсцеву владу про вашi пiклування;
вступити до профспiлки та контролювати як додержуються вимоги технiки безпеки;
отримувати платню пiд час навчання на контролера з технiки безпеки;
отримувати перерву в роботi (мiнiмум 20 хвилин), якщо ви працюэте бiльш нiж 6 годин,
та отримувати вiдпустку кожного року.

технiки безпеки;

Ви повиннi:



пiклуватися про своэ здоров’э та безпеку, та здоров’э й безпеку iнших людей, яким ви
можете зашкодити вашими дiями або iх вiдсутнiстю;
спiвпрацювати з iншими людьми з питання технiки безпеки та не iгнорувати те, що
надаэться вам для вашоi безпеки.

Ваш роботодавець повинен повiдомити вас:






про можливий ризик для вашого стану здоров’я у теперiшнiй або запропонованiй роботi;
про речi або змiни, що можуть зашкодити вашому здоров’ю чи вашiй безпецi;
про технiку безпеки працi на вашiй роботi;
засоби безпеки;

як надати першу допомогу;



що робити у критичному становищi.

Ваш роботодавець повинен запровадити безкоштовно:





вашу пiдготовку з технiки безпеки;
ваш захист на робочому мiсцi, де потрiбно (спецодяг, взуття, захист очей та iн );
перевiрки стану здоров’я, якщо ваша робота може викликати захворювання;
постiйнi перевiрки стану здоров’я, якщо ви працюэте вночi, та перевiрки перед початком

ше

працi.

(Якщо ви працюэте на себе, ви самi повиннi влаштовувати засоби першоi допомоги,
самопiдготовку, захисне обмундирування та перевiрки стану вашого здоров’я, а також ваш
робочий час).

Ваш роботодавець повинен надати вам наступну iнформацiю:




Що

«Закон з безпеки працi:
ви повиннi знати» Цiй документ пояснюэ як зв’язатися з
установами, що можуть вам допомогти;
правила та засоби безпеки працi на вашiй роботi;
валiдна обов’язкова страховка – свiдоцтво, що повинен мати кожен роботодавець.

Що робити, якщо ви маэте пiклування що до дотримування вимог технiки
безпеки:
 зателефонуйте ВГОБП iнфо: 0800
08701
0545500
за порадою або поскаржитися; ПК (Знаю своi
0320
121



права): 0870 6004882;
якщо ви бажаэте розмовляти iншою мовою нiж англiйська, зателефонуйте за номером:
08701
545500
0800 0320
121 та повiдомте оператора якою мовою ви бажаэте розмовляти;
якщо ви втратили роботу, i ця втрата пов’язана з нехтуванням технiки безпеки на вашiй
роботi, ви можете поскаржитися у судi по найму. Звернiтся за порадою до профсоюзу або
мiсцевого бюро надання поради громадянам.
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