Turkish

İşyerime sağlık ve güvenlik yetkilileri
geliyor – Neden?
(The health and safety people visit my business – Why?)
İşyerlerinde çalışanların ve halk dahil işyeri faaliyetlerinden etkilenen kişilerin sağlık,
güvenlik ve refahının düzenlenmesi konusunda HSE ve yerel yönetimler ortak sorumluluk
taşır. Sağlık ve güvenliğin uygar bir toplumun temel taşlarından biri olarak görülmesini ve
böylece iş sağlığı ve güvenliğinde dünyaya öncülük eden bir sicile sahip olmak istiyoruz
(Halen güvenlik konusunda en iyi sicillerden birine sahibiz). Bu konuda gerek firmalarla,
gerekse çalışanlar ve sendikalarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu konularda, hem ulusal
hem de yerel düzeyde, danışmanlık, yol göstericilik ve bilgilendirme hizmetleri veriyoruz.
Ayrıca tek tek işyerlerine ziyaretlerde bulunarak da amaçlarımızın gerçekleştirilmesine
yardımcı oluyoruz. HSE ve yerel yönetimler hangi işyerlerinin ziyaret edileceğine nasıl
karar veriyor? Bunu risk durumuna göre yapıyoruz. Çalışmalarımızı özellikle aşağıdakiler
gibi risk olasılıklarının en yüksek olduğu ve en çok etki sağlanacak noktalarda
yoğunlaştırıyoruz:
•

•

•

İşyerinizde ya da sektörünüzde sağlık ve güvenlik performansının zayıf
olduğuna dair bilgilere sahip olmamız, ya da gerçekleştirdiğiniz faaliyet türünde
kazaların ya da sağlık sorunlarının yüksek olduğunun görülmesi. İşyerinize gelen
personelimiz ulusal düzeyde sağlık ve güvenlik bakımından iyileştirmeler
sağlanmasında öncelikler olarak belirlenen riskler üzerinde yoğunlaşacaktır
(Örneğin, yüksek yerlerden düşme ya da yerde düşmeler gibi.) Çünkü bunlar ulusal
düzeyde sağlık ve güvenlik performansında iyileşme sağlanması için en yüksek
potansiyele sahiptir.
Bir dizi tehlikeli işkollarından biri içinde faaliyet gösteriyor olmanız (örneğin,
‘offshore’, nükleer, demiryolu, bazı kimyasallar ve patlayıcılar). Bu işkollarının
çoğunda güvenlik dosyası ya da ruhsatlama rejimi uygulanmaktadır. Bu ise sizin
işyerinizdeki çalışanların ve/ya da halktan kişilere zarar verebilecek tehlikeleri nasıl
tespit edip kontrol altında bulundurduğunuzu belirterek hazırlamış olduğunuz
güvenlik dosyasının bizim tarafımızdan önceden değerlendirilmesini
gerektirmektedir. İşyerinizi ziyaret ettiğimizde gerek teknik gerekse organizasyon
bakımından çeşitli kontrollerin uygulamaya konmuş ve buna uygun ve pozitif bir
sağlık ve güvenlik kültürü içerisinde etkin bir şekilde hayata geçirilmekte olduğundan
emin olmak istiyoruz.
Somut bir olayı (bir kazayı veya işle ilgili bir hastalığı) ya da şikayeti soruşturmak
istememiz. Burada çabalarımızı en ağır – ölümlere ya da önemli yaralanmalara yol
açan – ya da ulusal düzeyde sağlık ve güvenlik alanında iyileşmeler sağlanması
doğrultusundaki önceliklerimizle ilişkili olaylar üzerinde yoğunlaştırıyoruz.
Müfettişlerimizin soruşturmaları nelerin ters gittiğinin ortaya çıkarılmasına ve bundan
gerek sizin işyeriniz gerekse benzer türde faaliyette bulunan diğerleri için dersler
alınmasına çalışacaktır.

HSE ve yerel yönetim personeli ayrıca aşağıdaki amaçlarla sınırlı sayıda ziyaretlerde
bulunacaktır:
•

Yeni firmalar ya da işyerlerindeki risklerin bir değerlendirmesini yapmak

•
•
•

Genellikle bel ağrıları ya da işyerine ulaşım gibi somut öncelikler üzerinde
yoğunlaşmak amacıyla belirli coğrafi bölgeleri ya da sektörleri hedef almak
Mevzuata uyum konusunda rastgele ‘nokta kontrolleri’ yapmak
Yeni gelişmelere ve süreçlere ayak uydurmak ya da eğitim amaçları için

Birden fazla işyerine sahip işletmeler için - tekrarlardan kaçınmak açısından - tek tek
işyerleri yerine tüm şirkete ve standartları düzenli bir şekilde nasıl hayata geçirdiğinize
odaklanmayı amaçlıyoruz.
Yerel yönetimler çabalarını ulusal düzeyde benimsenmiş önceliklerin yanı sıra, kazalara ve
şikayetlere müdahale edilmesine yöneltmekle birlikte, yerel toplumlar için özel bir önceliğe
sahip konulara da odaklanabilir.
Ziyaretimizin nedeni ne olursa olsun, firmanızdaki sağlık, güvenlik ve refah standartlarını
kontrol ederek insanların işyerinde hastalanma ya da yaralanmalarının nasıl
önlenebileceği konusunda tavsiyelerde bulunacağız.
İşyerindeki tüm risklerin ortadan kaldırılabileceğini sanmıyoruz. Bunun yerine, sağlık ve
güvenlik risklerinizi azaltmaya yönelik makul önlemler aldığınızı görmek isteyeceğiz.
Gerektiğinde, örneğin koşulların kötü olduğu ya da yasaların düpedüz çiğnendiği
durumlarda, personelimiz gerekirse dâva açmak dahil, yetkilerini kullanarak iyileştirmeler
sağlanmasını talep edebilir.
İşyerlerini neden ziyaret ettiğimiz, nerelere öncelik verdiğimiz ve işyerinize geldiğimizde
neler yaptığımız konusundaki bu açıklamaları yararlı bulacağınızı umuyoruz. Bunu yararlı
ve anlaşılır bulup bulmadığınız konusunda bize düşüncelerinizi iletmek isterseniz, lütfen
yorumlarınızı business.involvement.team@hse.gsi.gov.uk adresine gönderiniz.

