Acest ghid de buzunar furnizeazǎ informaţii importante pentru angajatori,
agenţii de plasare a forţei de muncǎ şi alţi furnizori de servicii de muncǎ, cu
privire la responsabilitǎţile lor faţǎ de lucrǎtorii detaşaţi în ceea ce priveşte
aspecte legate de sǎnǎtate şi securitate.

REGULI ŞI NORME DE URMAT

Dacǎ detaşaţi lucrǎtori pentru a presta o activitate temporarǎ într-un alt
Stat Membru al UE, drepturile şi normele în vigoare din ţara respectivǎ se
vor aplica serviciilor furnizate. Acestea includ şi normele privind sǎnǎtatea
şi securitatea în muncǎ.

ASPECTE CE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE
//

Înainte de detaşare, familiarizaţi-vǎ atât dvs., cât şi lucrǎtorii dvs.,
cu riscurile asociate furnizǎrii de servicii în mediul de lucru în care îi
veţi trimite

//

Accidentele de muncă NU au graniţe!
Rămâi în siguranţă şi sănătos atunci când eşti detaşat la muncă în străinătate

Ghid de buzunar pentru anagajatori

//

Asiguraţi-vǎ cǎ fiecare lucrǎtor a efectuat stagiul obligatoriu de 		
instruire pentru sǎnǎtate şi securitate în muncǎ
Oferiţi lucrǎtorilor instrucţiuni privind normele de sǎnǎtate şi
securitate în muncǎ din ţara în care vor presta serviciile – folosirea
limbii materne şi a unor materiale audiovizuale

//

Asiguraţi-vǎ cǎ lucrǎtorii au trecut examenul medical şi cǎ au beneficiat
şi de un alt tip de instruire necesarǎ în ţara în care vor presta serviciile

//

Verificaţi dacǎ calificǎrile lucrǎtorilor corespund cu cele necesare 		
în ţara în care aceştia vor presta servicii

//

Întrebaţi firma care face angajarea în legaturǎ cu echipamentul de
de protecţie necesar şi cine este responsabil de furnizarea acestuia

//

Asiguraţi-vǎ cǎ lucrǎtorii au întotdeauna la dispoziţie echipamentul
de protecţie obligatoriu

//

Discutaţi cu lucrǎtorii despre posibilele bariere lingvistice şi despre
cum le puteţi depǎşi

//

Instruiţi lucrǎtorii cu privire la paşii ce trebuie facuţi în cazul unui
accident şi la documentele de raportare a accidentului

//

Asiguraţi-vǎ cǎ lucrǎtorii au condiţii de locuire acceptabile

//

Consultaţi-vǎ cu lucrǎtorii şi încurajaţi-i sa participle la discuţiile
referitoare la toate problemele legate de sǎnǎtate şi securitate în
muncǎ

//

Luaţi în considerare riscurile specifice ale grupurilor vulnerabile 		
(ex.: femei însǎrcinate, minori, etc)

Pentru mai multe informaţii despre îndatoririle dvs. privind normele de
sǎnǎtate şi securitate în muncǎ, consultaţi legislaţia naţionalǎ a ţǎrii în care
se va desfǎşura detaşarea şi accesaţi site-ul oficial al Agenţiei Europene
pentru Sǎnǎtate şi Securitate în Muncǎ (EU OSHA, https://osha.europa.eu).
Rețineți că acceptarea normelor de sănătate și securitate în muncă poate avea
un efect pe termen lung asupra sănătății și bunăstării lucrătorilor și familiilor
acestora. Acest lucru poate reduce accidentele și poate avea o influență
pozitivă asupra afacerii dvs.

www.poosh.eu
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