Slovak

Prečo moju firmu navštevujú pracovníci, ktorí
dozerajú na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci?
(The health and safety people visit my business –
Why?)
Miestne orgány a Inšpektorát bezpečnosti práce (HSE) sú zodpovední za reguláciu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj sociálnej starostlivosti o zamestnancov a
ľudí, na ktorých má pracovná činnosť vplyv, vrátane verejnosti. Chceme, aby ľudia vnímali
zdravie a bezpečnosť na pracovisku ako základný kameň civilizovanej spoločnosti. Naše
výsledky v tejto oblasti patria medzi najlepšie, ale chceme dosiahnuť ešte oveľa viac.
Usilujeme sa o to v spolupráci s firmami, zamestnancami a ich odborovými zväzmi.
Poskytujeme informácie a poradenskú činnosť na celoštátnej i miestnej úrovni.
Svoje ciele sa snažíme dosiahnuť aj prostredníctvom návštev jednotlivých firiem. Podľa
čoho sa s miestnymi orgánmi rozhodujeme, ktoré firmy navštívime? Vyberáme si ich podľa
rizikovosti ich pracovísk. Zameriavame sa na tie, kde je rizikovosť najvyššia a kde bude
mať naša návšteva najväčší vplyv, a to najmä na miesta:
•

•

•

Kde je bezpečnosť a ochrana zdravia dokázateľne na nízkej úrovni – či už vo
vašej firme, vašom odvetví alebo ak prevádzkujete činnosť, ktorá vykazuje vysoký
výskyt úrazov alebo vysokú chorobnosť. Počas návštevy sa bude náš personál
zameriavať na tie riziká, ktoré sú prioritami v celoštátnom programe zvýšenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napríklad pády z výšky alebo na rovnej
ploche), pretože tie majú najväčší potenciál pre zlepšenie bezpečnosti a ochrany
zdravia na celoštátnej úrovni.
Ktoré spadajú pod niektoré z rizikových odvetví (napríklad pracoviská mimo
ostrova, atómové pracoviská, železnice, pracoviská, na ktorých sa manipuluje s
niektorými chemikáliami a výbušninami). Väčšina z týchto prevádzok vykonáva
svoju činnosť na základe dokladov o tom, že vyhovujú bezpečnostným
požiadavkám, alebo v licenčnom režime. Z tohto dôvodu musíme posúdiť
spomínané doklady o bezpečnosti, v ktorých vysvetľujete spôsob identifikácie a
zvládania rizík, ktoré by mohli ohroziť vašich zamestnancov a/alebo verejnosť.
Počas návštevy vašej firmy skontrolujeme, či sú zavedené rôzne technické a
organizačné regulačné prvky a či sa v rámci primeranej a pozitívnej starostlivosti
o zdravie a bezpečnosť zamestnancov aj efektívne používajú.
Zameriame sa na prešetrenie konkrétneho incidentu (úrazu alebo choroby z
povolania) alebo sťažnosti. Vyberáme si tie najvážnejšie prípady – ktoré skončili
úmrtím alebo vážnym zranením – prípadne tie, ktoré súvisia s našimi celoštátnymi
prioritami skvalitnenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Naši inšpektori budú
zisťovať, kde sa stala chyba, aby sa z toho mohla poučiť vaša firma, ako aj iné
prevádzky s podobnou činnosťou.

Inšpektorát bezpečnosti práce a zamestnanci miestnych orgánov zároveň vykonávajú
limitovaný počet návštev kvôli tomu, aby:

•
•

•
•

zhodnotili bezpečnostné riziká v nových firmách alebo prevádzkach;
upriamili svoju pozornosť na konkrétne geografické oblasti alebo sektory, v ktorých
kontrolujú špecifické priority, napríklad ochorenia chrbtice alebo prepravu na
pracovisku;
vykonali náhodnú kontrolu dodržiavania predpisov;
sa oboznámili s novými trendmi alebo procesmi, prípadne ak zaškoľujú svojich
inšpektorov a zamestnancov.

V podnikoch s viacerými prevádzkami sa zameriavame na celý podnik, a nie na
jednotlivé prevádzky, a tiež na existenciu jednotných noriem – aby sa predišlo duplicite a
opakovaniu. Hoci sa miestne orgány zameriavajú predovšetkým na celoštátne schválené
priority a reagujú na konkrétne nehody a sťažnosti, môžu sa venovať aj otázkam, ktoré sú
v daných oblastiach najpálčivejšie.
Bez ohľadu na dôvod návštevy preveríme zdravotné a bezpečnostné normy a sociálnu
starostlivosť vo vašej spoločnosti a poradíme vám ako predchádzať ochoreniam a
zraneniam na pracovisku.
Nemyslíme si, že na pracoviskách možno odstrániť všetky riziká. Ale chceme sa presvedčiť
o tom, že podnikáte primerané kroky, aby ste znížili zdravotné a bezpečnostné riziká. V
prípade potreby, napríklad tam, kde podmienky nie sú uspokojivé alebo dochádza k
evidentnému porušovaniu zákona, môže náš personál využiť svoje právomoci a
požadovať nápravu. V prípade potreby môže začať aj trestné stíhanie.
Dúfame, že sme vám dostatočne vysvetlili dôvody našich návštev, spôsoby stanovovania
priorít a konkrétne kroky, ktoré počas inšpekcií podnikáme. Ak nám chcete oznámiť, či tieto
informácie pokladáte za užitočné a jasné, pošlite nám vaše postrehy na e-mailovú adresu
business.involvement.team@hse.gsi.gov.uk .

