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Visi darbuotojai turi teisę dirbti vietose, kur pavojus jų
sveikatai ir saugumui yra tinkamai kontroliuojamas.
Sveikata ir saugumas – tai informacija apie tai,
kaip nesusižeisti darbe ar nesusirgti darbo vietoje.
Jūsų darbdavys yra atsakingas už Jūsų sveikatą ir
saugumą, tačiau Jūs turite padėti.
Ką darbdaviai turi padaryti dėl Jūsų
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Nuspręsti, kas galėtų pakenkti Jums darbo vietoje bei imtis atsargumo
priemonių. Tai rizikos vertinimo dalis.
2 Paaiškinti taip, kad Jūs suprastumėte, kaip pavojai yra kontroliuojami ir
pasakyti Jums, kas už tai yra atsakingas.
3 Konsultuotis ir dirbti kartu su Jumis bei Jūsų sveikatos ir saugumo atstovais,
kad visi darbo vietoje būtų apsaugoti.
4 Nemokamai pravesti sveikatos ir saugumo mokymus, kurie reikalingi atliekant
darbą.
5 Nemokamai suteikti įrangą bei užtikrinti, kad jos būtų atitinkamai prižiūrimos
apsaugos priemones, kurios reikalingos, kad būtų užtikrintas saugumas.
6 Suteikti tualetus, prausimosi vietas bei geriamą vandenį.
7 Suteikti atitinkamas pirmosios pagalbos priemones.
8 Pranešti apie sužeidimus ir mirtinus atvejus darbe mūsų Incidentų
registravimo centrui: 0345 300 9923. Pranešti apie kitus sužeidimus, ligas ir
pavojingus incidentus internetu adresu www.hse.gov.uk.
9 Turėti draudimą, kuris padengtų Jūsų išlaidas, jei susižeistumėte ar
susirgtumėte darbo vietoje. Pateikti stende ar elektroninę turimo draudimo
poliso kopija liudijimo kopiją, kad galėtumėte ją perskaityti.
10 Dirbti kartu su kitais darbdaviais ar rangovais, kurie naudojasi ta pačia darbo
vieta arba aprūpina darbuotojus (pavyzdžiui, agentūrų įdarbinti darbuotojai),
kad būtų apsaugota kiekvieno asmens sveikata ir užtikrintas saugumas.
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Vadovautis gautais mokymais besinaudojant bet kokiais darbo įrankiais,
kuriuos Jums davė darbdavys.
Atsakingai pasirūpinti savo ir kitų žmonių sveikata ir saugumu.
Bendradarbiauti su darbdaviu sveikatos ir saugumo klausimais.
Parnešti (darbdaviui, prižiūrėtojui ar sveikatos ir saugumo atstovui), jei
manote, kad dėl darbo ar netinkamų atsargumo priemonių kyla pavojus kito
asmens sveikatai ir saugumui.
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Jei nerimaujate dėl sveikatos ir saugumo darbo vietoje, pasikalbėkite su savo
darbdaviu, prižiūrėtoju ar sveikatos ir saugumo atstovu.
Taip pat galite apsilankyti mūsų interneto svetaineje,kur bendrąją informaciją’
informacijos apie sveikatą ir saugumą darbo vietoje.
Jei pasikalbėjus su darbdaviu, Jūs vis tiek nerimaujate, Sveikatos apsaugos
paslaugų administracijos interneto svetainėje adresu www.hse.gov.uk.galite
rasti vietos sveikatos ir saugumo užtikrinimo vykdymo institucijos bei Darbo
sveikatos konsultavimo centro adresus.

Priešgaisrinė sauga
Patarimus apie priešgaisrinę saugą galite gauti iš priešgaisrinės tarnybos arba
gaisrininko savo darbo vietoje.

Darbo teisės
Daugiau informacijos apie savo darbo teises rasite adresu www.gov.uk.

Papildoma informacija
Šį informacinį lapelį rasite adresu www.hse.gov.uk/pubns/books/lawleaflet.htm.
Informaciją galima gauti kitais formatais.
© Karališkoji autorinė teisė 2009 Jei norėtumėte panaudoti šią informaciją,
daugiau informacijos rasite apsilankę interneto svetainėje adresu
www.hse.gov.uk/copyright.htm. Pirmą kartą išleistas 2009 m. balandį.
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