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Všetci pracovníci majú právo uplatňovať si nárok
pracovať na miestach, kde sa uskutočnili riadne
previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Úlohou kontrol bezpečnosti a zdravia je
predchádzanie úrazovosti a vzniku chorôb na
pracovisku. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci je zodpovený Váš zamestnávateľ ale Vy musíte
tiež spolupracovať.
Čo musí zamestnávateľ zabezpečiť pre Vás:
1

Ako súčasť hodnotenia rizík na pracovisku by mal Váš zamestnávateľ zistiť
riziká, ktoré sa vyskytujú vo Vašom zamestnaní a urobiť opatrenia, aby sa im
predchádzalo.
2 Vám zrozumiteľným spôsobom vysvetliť, ako sa budú riziká riadiť a kto bude
za ich riadenie niesť zodpovednosť.
3 V záujme ochrany všetkých zamestnancov na pracovisku by mal s vami a
vaším zástupcom ochrany zdravia a bezpečnosti spolupracovať v tejto oblasti.
4 Bezplatne Vám poskytnúť školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
ktoré bude potrebné pre vykonávanie Vášho zamestnania.
5 Bezplatne poskytnúť vybavenie a ochranný odev potrebný pre bezpečnú prácu.
6 Poskytnúť sociálne zariadenia; WC, umývarne a pitnú vodu.
7 Poskytnúť adekvátne vybavenie a priestory prvej pomoci.
8 Vážne zranenia a smrtelné úrazy na pracovisku nahlásiť svojmu kontaktnému
centru - Incident Contact Centre: 0345 300 9923. Iné poranenia,, choroby a
nebezpečné incidenty zaznamenať online na
www.hse.gov.uk.
9 Zabezpečiť, aby ste boli poistený v prípade, že utrpíte nehodu ale ochoriete
na pracovisku. Vystaviť vytlačenú kópiu poistného certifikátu na dostupnom
mieste, aby ste si ju mohli prečítať.
10 Spolupracovať s ostanými zamestnávateľmi a dodávateľmi, ktorí pracovisko
zdieľajú (napríklad s agentúrnymi zamestnancami) so zreteľom na ochranu
bezpečnosti a zdravia pri práci všetkých pracovníkov.

Čo musíte robiť Vy:
1
2
3

Riadiť sa pokynmi zo školení o tom, ako narábať s pracovnými pomôckami,
ktoré Vám poskytol zamestnávateľ.
Zodpovedne sa stavať k ochrane vlastnej bezpečnosti a zdravia, ako aj
k ochrane bezpečnosti a zdravia iných ľudí.
Spolupracovať so svojim zamestnávateľom vo veciach bezpečnosti a zdravia
pri práci.
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4

Ak si myslíte, že na pracovisku existujú riziká, čo sa týka bezpečnosti
a zdravia z dôvodu nedostatočnej ochrany zamestnancov nahláste to
zodpovednej osobe (Vášmu zamestnávateľovi, nadriadenému alebo
bezpečnostnému zástupcovi).

Ak sa vyskytol problém
1
2
3

Ak sa obávate o bezpečnosť alebo o ochranu zdravia na Vašom pracovisku,
porozprávajte sa so svojim zamestnávateľom, nadriadeným alebo
bezpečnostným zástupcom.
Tiež sa môžete pozrieť na našu webovú stránku. Získate tu všeobecné
informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku.
Ak aj po rozhovore so svojím zamestnávateľom máte ešte stále obavy,
vyhľadajte si adresu Vášho miestneho dozorného orgánu pre oblasť
bezpečnosti a ochrany zdravia a poradenské služby pre zamestnancov
(Employment Medical Advisory Service) prostredníctvom portálu HSE:
www.hse.gov.uk.

Požiarna bezpečnosť
Poradenstvo o požiarnej ochrane dostanete od požiarných služieb alebo od
požiarneho úradníka na Vašom pracovisku.

Zamestnanecké práva
Viac o svojich zamestnaneckých právach zistíte na: www.gov.uk.

Ďalšie informácie
Tento leták je k dispozícií na lokalite www.hse.gov.uk/pubns/books/leaflet.htm.
Táto informácia je k dispozícií aj v iných formátoch.
© Crown copyright 2009. Ak si želáte tieto informácie použiť opakovane,
viac informácií nájdete na lokalite www.hse.gov.uk/copyright.htm. Prvykrát
publikované v apríli 2009.
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