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قانون الصحة والسالمة

ما تحتاج إلى معرفته
Arabic

من حق جميع العاملين العمل في أماكن عمل تخضع فيها المخاطر المتعلقة
بصحتهم وسالمتهم للرقابة المالئمة .ترتبط الصحة والسالمة بتجنب تعرضك
لإلصابة أو المرض أثناء العمل .ويتحمل صاحب العمل المسؤولية عن
الصحة والسالمة ،ولكن يجب عليك أيضًا مساعدته.

Health and Safety
Executive

Health and Safety Law
What you need to know

واجبات أصحاب العمل تجاهك
 1تحديد األضرار التي قد تلحق بك أثناء القيام بعملك واالحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب ذلك .ويُعد ذلك جزءًا
من تقييم المخاطرة .
 2شرح كيفية التحكم في المخاطر بطريقة يسهل فهمها وإخبارك بالمسؤول عن ذلك.
 3استشارتك والتعاون معك ومع مندوبي الصحة والسالمة في حماية جميع األفراد من التعرض ألي ضرر داخل
موقع العمل.
 4تقديم التدريب الالزم على الصحة والسالمة الذي تحتاجه للقيام بعملك دون مقابل.
 5توفير أي معدات ومالبس واقية تحتاجها وضمان العناية المالئمة بها وذلك دون مقابل.
 6توفير دورات المياه ومرافق االغتسال ومياه الشرب.
 7توفير مرافق إسعافات أولية كافية .
 8اإلبالغ عن اإلصابات البالغة وحاالت الوفاة التي تحدث أثناء العمل لمركز االتصال الخاص بالحوادث لدينا:
 .0345 300 9923اإلبالغ عن اإلصابات األخرى واألمراض والحوادث الخطيرة عبر اإلنترنت من خالل
 www.hse.gov.ukالموقع .
 9توفير تأمين يشملك إذا ما تعرضت إلصابة أو أذى أثناء العمل .تقديم نسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونية من
شهادة التأمين الحالية حيث يمكنك قراءتها بسهولة.
 10التعاون مع كافة أصحاب العمل والمتعهدين اآلخرين المشتركين في مكان العمل أو توفير الموظفين (مثل
العاملين بالوكالة) ،لضمان حماية صحة الجميع وسالمتهم.

واجباتك
1
2
3
4

اتباع التدريب الذي تلقيته عند استخدام أي من عناصر العمل المقدمة لك من صاحب العمل.
اتخاذ العناية المعقولة للحفاظ على الصحة والسالمة لديك ولدى اآلخرين.
التعاون مع صاحب عملك فيما يخص األمور المتعلقة بالصحة والسالمة.
إخبار شخص ما (صاحب العمل أو المشرف أو مندوب الصحة والسالمة) إذا ما رأيت أن العمل أو
االحتياطات غير المالئمة تعرض صحة أي شخص وسالمته لمخاطر كبرى .
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إذا كانت هناك مشكلة
1
2
3

إذا شعرت بقلق يتعلق بالصحة والسالمة في مكان العمل ،تحدّث إلى صاحب العمل أو المشرف أو مندوب
الصحة والسالمة
.
االطالع على موقعنا اإللكتروني للحصول على معلومات عامة عن الصحة والسالمة في العمل
يمكنك أيضًا
إذا ظلت حالة القلق مستمرة لديك حتى بعد التحدث إلى صاحب العمل ،يمكنك أن تحصل على عنوان الجهة .
المحلية المنوطة باإلنفاذ للصحة والسالمة وخدمة االستشارات الطبية المهنية عبر الموقع اإللكتروني للهيئة
التنفيذية للصحة والسالمة
.www.hse.gov.uk.

السالمة من الحرائق
يمكنك الحصول على االستشارة بشأن السالمة من الحرائق من خدمات اإلطفاء واإلنقاذ أو مسؤول السالمة من
الحرائق في مكان عملك .

حقوق العمل
لمزيد من المعلومات حول حقوق العمل ،يرجى زيارة.www.gov.uk:

معلومات اضافیة
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