تەندروستیت ،سهالمهتیت
ڕێنمایەکی کورت بۆ کرێکاران

Kurdish

سەرەتا
ئەم زانیاریانە لەالیەن ڕاپەڕاندنی تەندروستی و سەالمەتی ) (HSEو بە هاوکاری لەگەڵ کۆنگرەی سەندیکای
کرێکارانەوە ) (TUCئامادە کراون  HSEئامادە کراون .بۆ پاراستنی تەندروستی ،سهالمهتی وە خۆشگوزەرانی کرێکاران خەبات
دەکات بە چەسپاندنی یاسای تەندروستی و سەالمەتی و پێشنیازکردنی ڕێنمایی و پشتگیری  TUCنوێنەرایەتی 55
سەندیکای کرێکاران دەکات کە زیاتر لە شەش ملیۆن ئەندامیان هەیە .ئەوان بۆ دادپەروەری و ستانداردی شیاو لە
.کارکردندا خەبات دەکەن.
ئەگەر تۆ کارمەندیت (بە شێوەی کاتی تەواو یان نیمچە کات ،کاتیی یان هەمیشەیی) ،ئەم زانیاریانە بۆت ڕوون دەکەنەوە
کە مافەکانت چین ،دەبێت چی لە خاوەن کارەکەت
چاوەڕوانی بکەیت ،ئەرکەکانی سەر شانت چین و دەبێت لە کوێ داوای یارمەتی بکەیت.
هەروەها بەسەر تۆدا دەچەسپێت ئەگەر تۆ گەنجێك بیت شارەزایی کار وەربگریت ،شاگرد بیت ،کرێکاری گەڕۆك بیت
یاخود کرێکاری ناوماڵ بیت ،یان کرێکاری کۆچکەر بیت (تەنانەت
ئەگەر لە شانشینی یەکگرتوودا بەبێ مۆڵەتیش کار بکەیت(.
ئەگەر تۆ کرێکارێکی کاتیی ،جاروبار و بەپێی پێویست یاخود کرێکاری دەزگا (ئەیجنسی) ت ،دەزگاکەت ،سەرکردەی
تاقمەکەت یان بەڵێندەرەکەت دەبێت هاوکاری و گفتوگۆ لەگەڵ ئەو کاروبارە بکات کە خزمەتگوزارییەکانت بەکار
دەهێنێت (ئەوەی کە تۆی بەکرێ گرتووە) بۆ ئەوەی لەوە دڵنیاببێتەوە کە تەندروستی و سەالمەتیت بە شێوەیەکی
کاریگەرانە ڕێکخراوە.
ئەگەر تۆ خۆبەخشیت وە زانیاری زیاتر دەخوازیت سەبارەت بە تەندروستی و سەالمەتی
خۆت ،سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە.www.hse.gov.uk/voluntary/index.htm :

تەندروستیت ،سهالمهتیت
تۆ مافی ئەوەت هەیە کە:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

لە شوێنی ئەوتۆدا کار بکەیت کە بە ڕێکوپێکی کۆنترۆڵ کرابێت بەسەر هەموو مەترسییەکانی
تەندروستی و سەالمەتیدا؛
ئەگەر هەستت بە مەترسی کرد دەست لە کار هەڵبگریت و ئەو شوێنە بەجێ بهێڵیت؛
خاوەنکارەکەت لە هەر کێشە و نیگەرانییەکی تەندروستی و سەالمەتی ئاگادار بکەیتەوە؛
ئەگەر هێشتا هەر نیگەرانی تەندروستی و سەالمەتیت هەبوو پەیوەندی بە
دەسەاڵتی خۆجێی خۆتەوە بکەیت ،بەبێ ئەوەی کە تووشی گێرەوکێشە ببیت؛  HSEیان
پەیوەندی بە سەندیکایەکی کرێکارانەوە بکەیت و ببیت بە نوێنەری سەالمەتی؛
ئەگەر نوێنەری سەالمەتی بیت بۆ ئەو کاتانەی کە لە کار بزر دەبیت بۆ ڕاهێنان کرێ
وەربگریت؛
ئەگەر لە شەش کاتژمێر زیاتر لەسەر یەك کار بکەیت ماوەی پشووی النی کەم  20خولەكت
هەبێت لەگەڵ پشووی سااڵنە بە کرێوە؛
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■■ ئاودەست وهۆکاری خۆشتنی گونجاو و لەبار لەگەڵ ئاوی خواردنەوە؛
■■ هۆکارە پێویستەکانی فریاکەوتنی سەرەتایی؛
پێویستە لەسەرت:
■■ ئاگات لە تەندروستی و سەالمەتی خۆت و ئەو کەسانەش بێت کە ڕەنگە ئەوەی کە تۆ ئەنجامی
دەدەیت (یان ئەنجامی نادەیت) کاریگەری هەبێت لەسەریان؛
■■ لە مەسەلەی تەندروستی و سەالمەتیدا هاوکاری خەڵکانی تر بکەیت ،وە هەر شتێك بۆ
مەبەستی تەندروستی ،سەالمەتی و خۆشگوزەرانی تۆ دابین کرابێت دەستکاری نەکەیت یان بۆ
مەبەستی خراپ بەکاری نەهێنیت؛
■■ هەر کات هەر شتومەکێکی کارکردن بەکار دەهێنیت کە خاوەنکارەکەت دەت داتێ
بەگوێرەی ئەو ڕاهێنانە بەکاریان بهێنیت کە لەو بارەیەوە پێت کراوە.

ئەرکەکانی سەرشانی خاوەنکار
خاوەن کارەکەت پێویستە لەسەری:

■■
■■
■■
■■

پێت بڵێت کە چۆن کارەکەت بە سەالمەتی ئەنجام دەدەیت بە شێوازێك کە تۆ تێی بگەیت ،وە
لە مەترسییەکانی سەر تەندروستی و سەالمەتیت ئاگادارت بکاتەوە بەهۆی شێوازی کارکردنی
ئێستا یان پێشنیار کراوەوە؛
پێت بڵێت کە هەر جۆرە مەترسییەك چۆن کۆنترۆڵ دەکرێت بەسەریدا وە کێ لەوە
بەرپرسیارە؛
ڕاوێژ بە نوێنەرەکانی تەندروستی و سهالمهتی و کارمەندەکان بکات بۆ پاراستنی
هەموان لە مەترسی زیان پێگەیشتن لە شوێنی کار
پێت بڵێت کە چۆن چارەسەری کوتوپڕی وەردەگریت و لەکاتی کوتوپڕیدا چی
بکەیت.

خاوەنکارەکەت پێویستە لەسەری بە خۆڕایی ئەمانە دابین بکات:
■■
■■
■■
■■

ڕاهێنان بۆ ئەوەی بتوانیت بە سەالمەتی کارەکەت ئەنجام بدەیت؛
هەر هۆکار و پێداویستییەکی پاراستن بۆ تۆ لەسەر کار (وەك پۆشاك ،پێاڵو یان پووت ،پاراستنی
چاو و گوێ ،دەسکێش ،ماسك هتد) وە لەوە دڵنیابێتەوە کە بە ڕێکوپێکی هەڵدەگیرێن؛
پشکنینی تەندروستی ئەگەر کارەکەت مەترسی تەندروستی خراپی لێ بکەوێتەوە؛
پشکنینی تەندروستی ڕێکوپێك و بەردەوام ئەگەر بە شەو کار بکەیت وە پشکنینێك
بەر لەوەی دەست بە کار بکەیت.

تێبینی :ئەگەر تۆ بەڕاستی کار بۆ خۆت دەکەیت ) ،(self-employedتۆ خۆت بەرپرست لە دابین
کردنی ڕێوشوێنی فریاکەوتنی سەرەتایی خۆت ،ڕاهێنان ،هۆکاری پاراستن و پشکنینی تەندروستی،
.وە هەروەها بۆ ڕێکخستنی کاتی کاری خۆت
خاوەنکارەکەت دەبێت ئەم زانیاریانەی خوارەوەت بۆ دابین بکات:
■■ پۆستەری یاسای تەندروستی و سەالمەتی

)،(www.hse.gov.uk/pubns/books/lawposter.htm
کارتی گیرفانی
کە دەبێت لە شوێنێکی دیاردا هەڵبواسرێت ،یان لەباتی ئەوە ،دەتوانن هەر کرێکارە وێنەیەکی
دەتوانن یارمەتی
ئەو یاسایەی بدەنێ .ئەوەش دەبێت وردەکارییەکانی پەیوەندی ئەو کەسانەی لەسەر بێت کە
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■■ بدەن؛ڕاپۆرتی پۆڵسی تەندروستی و سەالمەتی خۆیان؛
)دڵنیایی نوێی بەرپرسیارێتی یاسایی خاوەنکار (دڵنیایی تەوزیمی
■■ ) (www.hse.gov.uk/pubns/hse40.pdfدەبێت لە شوێنی کارکردنتدا ببینرێت.

دەبێت چی بکەیت ئەگەر سەبارەت بە تەندروستی و
سەالمەتی خۆت نیگەران بوویت
بۆ ڕێنمایی ،سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە ،www.hse.gov.uk/workers/index.htm
یان بۆ سکااڵکردن ،سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە .www.hse.gov.uk

بۆ مافەکانی کارمەندان ،سەردانی کۆنگرەی سەندیکای ) (TUCبکە لە ماڵپەڕی ۆرکسمارت
کرێکاران
یاخود لەباتی ئەوە دەتوانیت تەلەفوون بکەیت بۆ هێڵی یارمهتی
)،www.worksmart.org.uk،(workSMART
مافەکانی پارەدان و کارکردن بە ژمارە .0800 9172 368
بۆ زانیاری سەبارەت بە تەندروستی و سەالمەتی بە ژمارەیەك زمانی جیاواز ،سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە
.www.hse.gov.uk/migrantworkers/index.htm.
ئەگەر بەهۆی مەسەلەیەکی تەندروستی و سەالمەتییەوە کارەکەتت لەدەست چووە ،ڕەنگە بتوانیت
سکااڵکەت بگەینیتە ترایبیوناڵێکی کارکردن .داوای ڕێنمایی لە سەندیکای کرێکارانی خۆت یان
.فەرمانگەی ڕێنمایی هاواڵتیان بکە

زانیاری زیاتر

بۆ زانیاری سەبارەت بە تەندروستی و سەالمەتی ،یاخود بۆ ڕاپۆرتدان لەسەر ناتەبایی و نادروستی
لەم ڕێنماییەدا ،سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە .www.hse.gov.uk :دەتوانیت لەسەر ئینتەرنێت
چاوت بە ڕێنمایی  HSEبکەوێت وە لەڕێگای ماڵپەڕەکەوە باڵوکراوە نرخ بۆ دانراوەکان بکڕیت.
.باڵوکراوە نرخ بۆ دانراوەکانی  HSEهەروەها لە کتێبخانەکانیشدا دەست دەکەون
ئەم ڕێنمایە لەالیەن ڕاپەڕاندنی تەندروستی و سەالمەتییەوە دەرچووە .پەیڕوکردنی ڕێنماکە
بەزۆر (تەوزیمی) نییە ،تەنها لەکاتێکدا نەبێت کە بەتایبەت ئەوە باس کرابێت ،وە تۆ ئازادیت لە
گرتنەبەری ڕێکاری تردا .بەاڵم ئەگەر پەیڕەوی ڕێنماکە بکەیت تۆ بەشێوەیەکی ئاسایی ئەوەندەی
پێویستە پابەند دەبیت بە یاساکەوە .پشکنەرانی تەندروستی و سەالمەتی هەوڵی پابەندبوون دەدەن
بە یاساکەوە وە ڕەنگە ئاماژە بەم ڕێنمایە بکەن
دەتوانیت ئەم باڵڤۆكە لێرە ببینیتەوە .www.hse.gov.uk/pubns/indg450K.htm
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