
Več informacij o zdravju in varnosti pri delu lahko dobite pri sindikatih, 
pristojnih inšpektoratih za delo, nevladnih organizacijah in zdravstvenih 
ustanovah države, v kateri boste delo opravljali, ali na nacionalnih spletnih 
straneh, namenjenih varnosti in zdravju pri delu. 

Ta publikacija je prejela finančno podporo iz Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije 
(EaSI) 2014–2020. Dodatne informacije so na voljo na: http://ec.europa.eu/social/easi.
Niti Evropska komisija niti osebe, ki delujejo v njenem imenu, niso odgovorne za uporabo podatkov iz te 
publikacije.

V žepnem vodniku so zbrane ključne informacije o pravicah in dolžnostih 
napotenih delavcev glede varnosti in zdravja pri delu.  Izvedeli boste tudi, 
kje lahko poiščete pomoč in kaj lahko pričakujete od delodajalca.  

ZAKONODAJNI OKVIR
Na začasnem delu v drugi državi EU so vaše pravice glede delovnih pogojev 
in varnosti ter zdravja pri delu določene z minimalnimi pogoji za delo, 
opredeljenimi z nacionalno zakonodajo in/ali prakso države članice, kamor 
ste napoteni.

POMEMBNI NASVETI 

//      z delodajalcem se pogovorite o tveganjih, povezanih z delom, ki ga
boste v tujini opravljali

//      svojega delodajalca povprašajte o predpisih na področju varnosti in
zdravja pri delu, ki veljajo v državi, kamor boste napoteni

//      preden začnete z delom, se prepričajte, ali ste dobili brezhibno
zaščitno opremo – vedno uporabljajte predpisano zaščitno opremo

//      svojemu delodajalcu in/ali delovodji posredujte pomisleke glede
varnosti in zdravja pri delu 

//      z delodajalcem se pogovorite o jezikovnih ovirah in o tem, kako jih
premostiti

//      poskrbite, da ne delate prekomerno in da imate dovolj odmorov –
utrujeni ste bolj izpostavljeni nezgodam in boleznim

//      poskrbite za ustrezno higieno – s tem zmanjšate zdravstvena tveganja

//      delodajalca obvestite, če ste na delovnem mestu ustrahovani ali
krivično obravnavani

//      če pride do nesreče, o tem nemudoma obvestite delovodjo ali
nadrejenega –  po potrebi tudi pristojni inšpektorat za delo

//      prepričajte se, da je bila nesreča pravilno opisana in dokumentirana

//      veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja imejte
zmeraj pri sebi in preverite, ali ima vaš delodajalec sklenjeno
nezgodnozavarovanje za delo v tujini 

//      če bivate v neustreznih razmerah, o tem obvestite svojega delodajalca

Ne pozabite, da lahko nezgode pri delu povzročijo trajno invalidnost in slabo 
vplivajo na vaše zdravje. Vedno upoštevajte predpise o varnosti in zdravju pri 

delu! 

Žepni vodnik za napotene delavce

Nezgode pri delu NE poznajo meja! 
Ostanite zdravi in varni med napotitvijo na delo v tujino

www.poosh.eu


