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Všichni pracovníci mají právo pracovat v místech,
kde jsou rizika jejich zdraví a bezpečnosti řádně
kontrolována. Zásady zdraví a bezpečnosti mají
předejít vašemu zranění na pracovišti a předejít
vašemu onemocnění důsledkem práce. Váš
zaměstnavatel je zodpovědný za zdraví a bezpečnost,
ale vy musíte pomoci.
Co pro vás musí zaměstnavatel dělat
1

Rozhodnout, co by vám ve vaší práci mohlo ublížit a rozhodnout o
opatřeních, jak tomu předejít. Je to součástí vyhodnocování rizika.
2 Způsobem, který je pro vás srozumitelný, vysvětlit, jak budou rizika
kontrolována a říci vám, kdo je za to zodpovědný.
3 Radit se a spolupracovat s vámi a vaším zástupcem pro zdraví a bezpečnost
za účelem ochrany všech před úrazem na pracovišti.
4 Bezplatně vám poskytnout školení v oblasti zdraví a bezpečnosti, které
potřebujete pro vaši práci.
5 Bezplatně vám poskytnout vybavení a ochranné oděvy, které potřebujete, a
zajistit náležitou péči o ně.
6 Poskytnout toalety, umývárny a pitnou vodu.
7 Poskytnout odpovídající vybavení pro první pomoc.
8 Ohlásit větší úrazy a úmrtí na pracovišti našemu kontraktnímu středisku:
0345 300 9923. Ohlásit jiné úrazy, nemoci a nebezpečné události online na
stránce www.hse.gov.uk.
9 Mít pojištění, které vás pokrývá pro případ vašeho úrazu na pracovišti nebo
onemocnění důsledkem práce. Vyvěsit tištěnou kopii nebo elektronickou kopii
platného certifikátu pojištění na vhodném místě, kde si ji můžete snadno přečíst.
10 Spolupracovat s jinými zaměstnavateli nebo dodavateli sdílejícími pracoviště
nebo obstarávajícími zaměstnance (např. pracovníci prostřednictvím agentury)
tak, aby byla zaručena bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro všechny.

Co musíte udělat vy
1
2
3
4

Při používání pracovních předmětů, které vám dal zaměstnavatel, postupovat
podle poskytnutého školení.
Věnovat náležitou péči bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vlastní i
ostatních.
Spolupracovat s vaším zaměstnavatelem v oblasti zdraví a bezpečnosti.
Oznámit někomu (vašemu zaměstnavateli, mistrovi nebo zástupci pro zdraví
a bezpečnost), pokud se domníváte, že práce nebo neodpovídající opatření
vystavují zdraví a bezpečnost nějaké osoby vážnému riziku.
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Pokud se vyskytne problém
1
2
3

Pokud máte obavy ohledně zdraví a bezpečnosti na pracovišti, promluvte si s
vaším zaměstnavatelem, mistrem nebo zástupcem pro zdraví a bezpečnost.
Všeobecné informace o zdraví a bezpečnosti na pracovišti najdete také na
našich webových stránkách.
Když poté, co jste si promluvili s vaším zaměstnavatelem, máte nadále
obavy, na webových stránkách BOZP najdete adresu místního úřadu
pro uplatňování pravidel bezpečnosti a péče o zdraví při práci a lékařské
poradenské služby pro zaměstnance: www.hse.gov.uk.

Požární bezpečnost
Rady ohledně požární bezpečnosti můžete získat od hasičské a záchranné
služby nebo vašeho požárního úředníka na pracovišti.

Zaměstnanecká práva
Více informací o svých zaměstnaneckých právech najdete na stránkách:
www.gov.uk.

Ďalšie informácie
Tento leták je dostupný na webovej stránke
www.hse.gov.uk/pubns/books/lawleaflet.htm. Tieto informácie sú dostupné aj v
iných formátoch
© Copyright Koruny Pokud chcete tyto informace opakovaně použít, údaje
najdete na stránce www.hse.gov.uk/copyright.htm. První publikace 04/09.
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