Health and Safety
Executive

Jste zahraničním pracovníkem
v UK?

Bezpečnost práce
Czech

Úvod
n
n
n
n

Zákon o bezpečnosti práce v UK vás chrání bez ohledu na to, zda zde
pracujete legálně či nikoliv.
Váš zaměstnavatel je povinen chránit vaše zdraví a bezpečnost.
Máte právo vědět, kdo vás zaměstnává. Pokud to nevíte, zeptejte se.
Podle britského zákona o bezpečnosti práce musíte udělat několik věcí.

Co musí udělat váš zaměstnavatel
Obecně
n
This is a Czech language
version of pocket card
INDG410

n

Říci vám o všech zdravotních a bezpečnostních rizicích spojených s vaší
prací.
Vyvěsit potvrzení o uzavření povinného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele.

Informace a školení
n
n
n

Poskytnout vám informace, pokyny a školení, které potřebujete pro bezpečný
výkon své práce, a ujistit se, že jim rozumíte.
Zjistit, zda rozumíte všem bezpečnostním nápisům na pracovišti.
Zajistit, abyste kdykoliv mohli hovořit se zkušeným nadřízeným a že si
vzájemně jazykově rozumíte.

Vybavení a oblečení
n
n
n

Nedovolit vám řídit nebo obsluhovat stroje, včetně traktorů, pokud jste nebyli
dostatečně vyškoleni.
Zajistit, aby potřebné vybavení bylo vhodné a řádně udržované.
V případě potřeby vám poskytnout ochranné vybavení nebo oblečení, které
by mělo být teplé a/nebo nepromokavé, pokud musíte pracovat venku.

Vaše zázemí
n
n
n

Zajistit, aby vám bylo k dispozici odpovídající hygienické zázemí a čistá pitná
voda.
Zajistit dostupnost nouzové první pomoci.
Vést záznamy o všech úrazech, nemocích nebo nebezpečných případech a
ohlásit je kontaktnímu úrazovému centru Úřadu pro bezpečnost práce (Health
and Safety Executive, HSE).
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Ženy a mládež
n
n

Zvážit všechna rizika pro ženy v plodném věku, především pokud jsou
těhotné nebo kojí.
Zohlednit potřeby pracovníků mladších 18 let.

Co musíte udělat vy
n
n
n
n
n

Chovat se tak, aby vaše práce neohrožovala vás ani jiné osoby.
Pomáhat zaměstnavateli se snižováním bezpečnostních rizik na pracovišti.
Používat pracovní pomůcky způsobem, ke kterému jste byli vyškoleni.
Řádně používat pomůcky pro zajištění bezpečnosti práce.
Ženy by měly svému zaměstnavateli nahlásit (písemně), pokud jsou těhotné,
kojí nebo porodily v posledních šesti měsících.

Co dělat, pokud máte obavy o bezpečnost práce
n
n

Promluvte si se svým zaměstnavatelem, manažerem nebo nadřízeným.
Promluvte si se zástupcem bezpečnosti práce.

Pokud si přesto myslíte, že jste vy nebo jiní pracovníci vystaveni riziku,
kontaktujte HSE. S HSE můžete hovořit důvěrně a bez uvedení svého jména.
Kontaktní údaje naleznete v části „Další informace“.

Další rady
Podle britských zákonů máte další základní práva, např. omezená délka povinné
pracovní doby, doba volna, přestávky na odpočinek a placená dovolená. Pro
informace o vašich pracovních smluvních podmínkách kontaktujte prosím
následující organizace:
n

n
n

Poradenská, smírčí a arbitrážní služba (Advisory, Conciliation and Arbitration
Service, ACAS) – celonárodní linka pomoci na 08457 474747 nebo e-mailem
na stránkách: www.acas.org.uk;
Místní Kancelář pro poradenství občanům (Citizens Advice Bureau - najdete
v telefonním seznamu) nebo jejich stránky na: www.adviceguide.org.uk;
Odborové organizace. Můžete zavolat na linku pomoci Znejte svá práva
(Know Your Rights helpline) na čísle 0870 600 4882 nebo e-mailem na
stránkách: www.tuc.org.uk.

Další informace
Pro informace o bezpečnosti práce navštivte stránku HSE pro migrující
pracovníky na www.hse.gov.uk/migrantworkers.
Tento leták vydal Úřad pro bezpečnost práce (HSE). Obsahuje informace o tom,
jak dodržovat zákon.
© Královský copyright. Tato publikace je určena k volné reprodukci, kromě využití
v reklamě a pro komerční účely. Poprvé vydáno 02/13.
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