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Toți lucrătorii au dreptul să își desfășoare activitățile în
locuri de muncă unde riscurile legate de securitatea și
sănătatea acestora sunt controlate în mod corespunzător.
Scopul măsurilor de securitate și sănătate este de a nu vă
răni la locul de muncă și de a nu vă îmbolnăvi prin munca
pe care o depuneți. Angajatorul dumneavoastră este
responsabil de securitatea și sănătatea în muncă, dar și
dumneavoastră trebuie să vă aduceți aportul.
Ce trebuie să facă angajatorii pentru dumneavoastră
1

Trebuie să decidă ce v-ar putea vătăma în munca pe care o depuneți și măsurile de
precauție pentru a opri acest lucru. Aceasta face parte din evaluarea riscului.
2 Trebuie să vă explice, într-un mod inteligibil dumneavoastră, cum vor fi controlate
riscurile și cine este responsabil de acest lucru.
3 Trebuie să vă consulte și să colaboreze cu dumneavoastră și cu reprezentanții
dumneavoastră de securitate și sănătate în muncă, pentru protejarea tuturor
împotriva vătămărilor la locul de muncă.
4 Trebuie să vă asigure, gratis, instruirea de securitate și sănătate în muncă necesară
pentru a vă putea face treaba.
5 Trebuie să vă furnizeze, gratis, toate echipamentele și îmbrăcămintea de protecție
de care aveți nevoie, și să se asigure că acestea sunt bine îngrijite.
6 Trebuie să pună la dispoziție toalete, facilități de spălare și apă potabilă.
7 Trebuie să pună la dispoziție facilități corespunzătoare de prim ajutor.
8 Trebuie să raporteze răniri majore și decese înregistrate la locul de muncă, la
centrul nostru de contactare în caz de incidente (Incident Contact Centre):
0345 300 9923. Trebuie să raporteze alte răniri, boli și incidente periculoase
online la: www.hse.gov.uk .
9 Trebuie să aibă o asigurare care să vă acopere în cazul în care vă răniți la muncă,
sau vă îmbolnăviți prin munca pe care o depuneți. Trebuie să afișeze o copie
tipărită sau electronic ă a certificatului curent de asigurare, într-un loc unde îl
puteți citi cu ușurință.
10 Trebuie să lucreze cu toți ceilalți angajatori sau antreprenori care își desfășoară
activitățile la același loc de muncă, sau care furnizează angajați (de exemplu,
lucrători prin agenție), pentru protejarea securității și sănătății tuturor celor care
muncesc.

Ce trebuie să faceți dumneavoastră
1

Trebuie ca, atunci când folosiți vreo ustensilă primită de la angajator, să respectați
instruirea care vi s-a dat.
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Trebuie să aveți grijă rezonabilă de securitatea și sănătatea dumneavoastră și a
altor persoane.
Trebuie să cooperați cu angajatorul dumneavoastră în ceea ce privește securitatea
și sănătatea în muncă.
Trebuie să îi spuneți cuiva (angajatorului, supraveghetorului, sau reprezentantului
de securitate și sănătate în muncă) dacă credeți că munca depusă, sau anumite
măsuri inadecvate de precauție, reprezintă un risc grav pentru securitatea și
sănătatea vreunei persoane.

Dacă există vreo problemă
1
2
3

Dacă aveți îngrijorări cu privire la securitatea și sănătatea la locul dumneavoastră
de muncă, vorbiți cu angajatorul, supraveghetorul, sau reprezentantul de
securitate și sănătate în muncă.
De asemenea, puteți consulta website-ul nostru pentru informații generale despre
securitatea și sănătatea în muncă.
Dacă, după ce ați vorbit cu angajatorul dumneavoastră, rămâneți totuși îngrijorat,
puteți găsi adresa autorității locale de implementare a normelor de securitate
și sănătate în muncă, și a Serviciului de Informare Medicală pentru Angajați
(Employment Medical Advisory Service) prin website-ul HSE (Health and Safety
Executive):
www.hse.gov.uk.

Protecția împotriva incendiilor
Puteți obține informații despre protecția împotriva incendiilor de la Serviciile de
Pompieri și Salvare (Fire and Rescue Service), sau de la persoana desemnată drept
responsabilă de protecția împotriva incendiilor (fire officer) la locul dumneavoastră de
muncă.

Drepturile angajatului
Puteți obține mai multe informații despre drepturile dumneavoastră de angajat la:
www.gov.uk.

Mai multe informații
Acest fluturaș cu informații este disponibil pe
www.hse.gov.uk/pubns/books/lawleaflet.htm. Informațiile sunt disponibile și în alte
formate.
© Crown copyright 2009 Dacă doriți să refolosiți aceste informații, puteți obține detalii
la: www.hse.gov.uk/copyright.htm . Publicat inițial 04/09. Publicat de Health and
Safety Executive (Direcția de Securitate și Sănătate în Muncă) 04/09.
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