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Health and Safety Law
What you need to know

Visiem strādājošajiem ir tiesības strādāt vietās, kur tiek
pienācīgi kontrolēti riski viņu veselībai un drošībai. Darba
drošības un veselības aizsardzības politikas nolūks ir
rūpēties par to, lai jūs nesavainotos darbā vai nesaslimtu
darba rezultātā. Par darba drošību un veselības aizsardzību
atbild jūsu darba devējs, taču jums viņam jāpalīdz.
Kas darba devējiem jādara jūsu labā
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1. Jāizlemj, kas jums var nodarīt kaitējumu darbā un kādi pasākumi var to
novērst. Tas tiek ietverts riska novērtējumā.
2. Jāizskaidro jums tā, lai jūs varētu saprast, kā riska faktori tiks kontrolēti, kā
arī jāinformē jūs, kas par to atbild.
3. Jākonsultē jūs un jāstrādā ar jums un jūsu darba drošības un veselības
aizsardzības pārstāvjiem, aizsargājot visus no kaitējuma darba vietā.
4. Bez maksas jānodrošina jums darba pienākumu pildīšanai nepieciešamā
apmācība par darba drošību un veselības aizsardzību.
5. Bez maksas jāizsniedz jums nepieciešamais aprīkojums un aizsargapģērbs,
kā arī jānodrošina tā pareiza uzturēšana.
6. Jānodrošina tualetes, aprīkojums roku mazgāšanai un dzeramais ūdens.
7. Jānodrošina pietiekamas pirmās medicīniskās palīdzības iespējas.
8. Jāziņo par lielākajām traumām un nāves gadījumiem darbā mūsu
Negadījumu kontaktcentram (Incident Contact Centre): 0345 300 9923.
Jāinformē par citām traumām, saslimšanām un bīstamiem negadījumiem
tiešsaistē, vietnē www.hse.gov.uk.
9. Jānodrošina apdrošināšanas segums darba laikā gūtajām darbinieku
traumām vai arodslimībām. Spēkā esošā apdrošināšanas polise vai tās
elektroniskā kopija ir jānovieto vietā, kurā visi var to izlasīt.
10. Jāsadarbojas ar visiem citiem tajā pašā objektā strādājošajiem darba devējiem
un apakšuzņēmējiem, kā arī darbinieku (piemēram, aģentūras strādnieku)
nodrošinātājiem, lai ikvienas personas drošība un veselība būtu pasargāta.

Kas jums ir jādara
1. Jāievieš dzīvē tas, ko jūs apguvāt apmācību laikā, izmantojot visu darba
devēja izsniegto aprīkojumu.
2. Saprāta robežās jārūpējas par savu un citu cilvēku drošību un veselību.
3. Jāsadarbojas ar darba devēju darba drošības un veselības aizsardzības
jautājumos.
4. Jāinformē kāds (jūsu darba devējs, uzraugs vai darba drošības un veselības
nodaļas pārstāvis), ja jūs uzskatāt, ka darbs vai nepiemēroti profilaktiskie
pasākumi pakļauj kādas personas drošību un veselību nopietnam riskam.
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Ja radusies problēma
1. Ja esat noraizējies par darba drošību un veselības aizsardzību savā darba
vietā, aprunājieties ar savu darba devēju, uzraugu vai darba drošības un
veselības nodaļas pārstāvi.
2. Jūs varat arī apmeklēt mūsu vietni, lai gūtu vispārēju informāciju par darba
drošību un veselības aizsardzību.
3. Ja pēc tam, kad esat apspriedies ar savu darba devēju, jūs vēl aizvien
esat noraizējies, jūs varat atrast savas vietējās tiesībsargājošās iestādes,
kas nodarbojas ar darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī Darba
medicīniskā konsultāciju dienesta (Employment Medical Advisory Service)
adresi HSE vietnē: www.hse.gov.uk.

Ugunsdrošība
Jūs varat saņemt konsultācijas par ugunsdrošību ugunsdzēsības dienestā vai no
darbinieka, kas atbild par ugunsdrošību jūsu darba vietā.

Darba tiesības
Jūs varat atrast sīkāku informāciju par savām tiesībām darbā mājas lapā:
www.gov.uk.

Papildu informācija
Šī informatīvā lapa ir pieejama vietnē www.hse.gov.uk/pubns/books/lawleaflet.
htm. Šī informācija ir pieejama arī citos formātos.
© Crown copyright 2009 Ja vēlaties atkārtoti izmantot šo informāciju, apmeklējiet
vietni www.hse.gov.uk/copyright.htm, lai saņemtu sīkāku informāciju. Pirmo reizi
publicēts 2009. gada aprīlī.
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