
A munkahelyi egészségvédelem és biztonságról szóló további 
információért vegye fel a kapcsolatot a szakszervezetekkel, a munkaügyi 
felügyeletekkel, NGO-kkal és egészségügyi létesítményekkel abban az 
országban melyben a szolgáltatást nyújtja, vagy látogasson el a nemzeti 
egészségvédelmi weboldalakra. 

Ez a kiadvány az Európai Unió foglalkoztatás éstársadalmi innováció programjától “EaSI” (2014-2020) 
kapott pénzügyi támogatást. További információért látogasson el a következő weboldalra: http://
ec.europa.eu/social/easi
A kiadványban közre adott információk nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság hivatalos 
álláspontját.

Ez a zseb útmutató alapvető információkkal szolgál a kiküldött 
munkavállalók számára munkahelyi egészséggel és biztonsági kérdésekkel 
kapcsolatos jogaikról és felelősségeikről, valamint arról, hogy hova 
forduljanak segítségért és mit várhatnak el a munkaadóiktól.  

A SZABÁLYZATOK JOGI KERETE
Ha kiküldetésben dolgozik egy másik uniós országban, hogy ott 
ideiglenes szolgáltatást hajtson végre, a munkahelyi körülményekre és 
a munkaegészségügyre és -biztonságra vonatkozó jogait a szolgáltatás 
helye szerinti országnak a minimális foglalkoztatási szabályai és feltételei 
határozzák meg.

TÉNYEZŐK, AMELYEKET FIGYELEMBE KELL VENNIE

//      vitassa meg munkaadójával a külföldön nyújtandó szolgáltatással járó
kockázati tényezőket

//      kérdezze munkaadóját annak az országnak az egészségvédelemre
vonatkozó szabályozásokról, ahova Önt helyezik

//      mielőtt elkezdi a munkát, gondoskodjon arról, hogy rendelkezzen
működőképes védőfelszereléssel – mindig a megfelelő
védőfelszerelést használja

//      osszon meg minden nemű biztonsággal és egészséggel kapcsolatos
aggályt munkaadójával és/vagy a helyszíni irányítóval 

//      beszélje meg a munkaadójával a nyelvi korlátokat és annak
leküzdésének módját

//      ügyeljen arra, hogy ne dolgozzon mértéktelenül és iktasson be
szüneteket Ha fáradt, hajlamosabb balesetekre és betegségekre

//      a lehetséges egészségügyi kockázatok elkerülése végett tartsa fenn a
higiéniát 

//      tájékoztassa munkaadóját, ha úgy gondolja, hogy nem bánnak Önnel
korrekten vagy munkahelyi zaklatásnak van kitéve

//      baleset esetén azonnal tájékoztassa a helyi irányítóját/felügyelőjét, és
szükség esetén a helyi munkaügyi felelőst

//      gondoskodjon arról, hogy a balesetet megfelelően dokumentálják

//      mindig hordja magával az érvényes Európai Egészségbiztosítási
Kártyát és ellenőrizze, hogy a munkaadója rendelkezik-e külföldi
munkára vonatkozó baleset biztosítással contro gli infortuni per
lavorare all’estero

//      tájékoztassa munkaadóját, ha elszállásolásának körülményei nem
kielégítőek.

Vegye figyelembe, hogy a munkahelyi balesetek életre szóló rokkantságot 
és rossz egészségi állapotot okozhatnak. Saját biztonsága és egészsége 

érdekében mindig tartsa be az egészségvédelmi szabályokat 

Zseb útmutató kiküldetésben lévő munkavállalóknak

A munkahelyi balesetek nem ismernek 
határokat!
Vigyázzon magára és maradjon egészséges ha külföldi 
kiküldetésben dolgozik

www.poosh.eu


