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Tüm işçiler, sağlık ve güvenliklerine ilişkin risklerin
düzgün bir şekilde kontrol edildiği bir iş yeri ortamında
çalışma hakkına sahiptir. Sağlık ve güvenlik, işteyken
yaralanmanızı ya da iş dolayısıyla hastalanmanızı
önlemekle alakalıdır. Sağlık ve güvenliğinizden
işvereniniz sorumludur ancak siz de bunun için
yardımcı olmalısınız.
İşvereninizin sizin için yapması gerekenler
1

İşinizde size zarar verebilecek şeyleri tespit ederek bunlar hakkında önlem
almak. Bu, risk değerlendirmesinin bir parçasıdır.
2 Risklerin nasıl kontrol edileceğini ve bundan kimin sorumlu olduğunu size
anlayabileceğiniz bir şekilde açıklamak.
3 İşyerindeki herkesi tehlikelerden korumak için size ve sağlık ve güvenlik
temsilcilerine danışarak birlikte çalışmak.
4 İşinizi yapmanız için gerekli olan sağlık ve güvenlik eğitimini size ücretsiz
olarak vermek.
5 İhtiyacınız olan herhangi bir ekipman ya da koruyucu elbiseyi size temin
ederek bakımının düzgün bir şekilde yapılmasını temin etmek.
6 Tuvalet, yıkama olanakları ve içme suyu temin etmek.
7 Yeterli ilk yardım olanakları temin etmek.
8 İşte büyük çaplı yaralanma ve ölümcül kazaları Kaza İrtibat Merkezimize
bildirmek: 0345 300 9923. Diğer yaralanma, hastalık ve tehlikeleri, online
olarak www.hse.gov.ukadresinden rapor etmek.
9 İşte yaralanmanız ya da iş dolayısıyla hastalanmanız durumunda bunları
kapsayacak sigortaya sahip olmak. Mevcut sigorta sertifikasının, rahatlıkla
okuyabileceğiniz basılı ya da elektronik bir kopyasını sergilemek.
10 Herkesin sağlık ve güvenliğinin korunmasını temin etmek için işyerini
paylaşan ya da işçi temin eden (örneğin, acente işçileri) diğer işverenler ve
müteahhitler ile birlikte çalışmak.

Yapmanız gerekenler
1
2
3
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İşvereniniz tarafından size verilmiş olan herhangi bir iş aletini kullanırken
aldığınız ilgili eğitime göre davranmak.
Kendinizin ve başkalarının sağlık ve güvenliği konusunda makul oranda özen
göstermek.
Sağlık ve güvenlik konusunda işvereniniz ile işbirliğinde bulunmak.
Eğer işin ya da yetersiz önlemlerin, herhangi birisinin sağlık ve güvenliğini
ciddi şekilde tehlikeye attığını düşünüyorsanız bunu birisine söylemek
(işvereniniz, süpervizörünüz ya da sağlık ve güvenlik temsilcisi).
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Eğer bir problem varsa
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Eğer işyerinizde sağlık ve güvenlik hakkında endişeliyseniz, işvereniniz,
süpervizörünüz ya da sağlık ve güvenlik temsilcinizle görüşün.
Aynı zamanda, işyerinde sağlık ve güvenlik hakkında genel bilgi için web
sitemize de bakabilirsiniz.
Eğer işvereniniz ile konuştuktan sonra halen endişeliyseniz, sağlık ve
güvenlik için yerel uygulayıcı kurum ve İş Sağlığı Tıbbi Tavsiye Servisi’nin
adresine web sitemizden ulaşabilirsiniz: www.hse.gov.uk.

Fire güvenliği
Yangın güvenliği hakkında, Yangın ve Kurtarma Servisi ya da işyeri yangın
memurunuzdan tavsiye alabilirsiniz.

Çalışan hakları
Çalışan haklarınızla ilgili daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz:
www.gov.uk.

Daha fazla bilgi
Bu broşürü www.hse.gov.uk/pubns/books/lawleaflet.htm adresinden
edinebilirsiniz. Bilgi, başka formatlarda da mevcuttur.
© Crown telif hakkı Eğer bu bilgileri tekrar kullanmayı düşünüyorsanız, ayrıntılar
için www.hse.gov.uk/copyright.htm adresini ziyaret edin. İlk yayınlanma tarihi
04/09.
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