
Več informacij o vaših dolžnostih glede varnosti in zdravja pri delu najdete 
v nacionalnih zakonodajah držav, v katere boste delavce napotili.  Obiščite 
tudi uradno spletno stran Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu 
(EU-OSHA, https://osha.europa.eu).

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.

Žepni vodnik nudi delodajalcem ključne informacije glede varnosti in 
zdravja napotenih delavcev na delu v tujini.  

ZAKONODAVNI OKVIR
Če delavce napotite na začasno delo v drugo državo EU, veljajo pravila 
in predpisi tiste države, v kateri boste izvajali storitve. To velja tudi za 
predpise s področja varnosti in zdravja pri delu.

POMEMBNI NASVETI

//      pred napotitvijo seznanite sebe in  delavce s tveganji na delovnem
mestu v tujini 

//      poskrbite, da vsak delavec opravi obvezno usposabljanje iz varnosti in
zdravja pri delu

//      delavce seznanite s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ki veljajo v
državi, v kateri bodo delo opravljali – uporabite njihov materni jezik in 
avdiovizualno gradivo

//      poskrbite, da bodo delavci opravili zdravniški pregled in druga
usposabljanja, potrebna za opravljanje dela v tujini

//      preverite, ali se poklicne kvalifikacije delavcev skladajo z zahtevanimi
poklicnimi kvalifikacijami v državi, kjer bodo opravljali delo

//      pri naročniku storitve se pozanimajte, katero varovalno opremo bo
delavec potreboval in kdo bo opremo zagotovil 

//      poskrbite, da je delavcem vedno zagotovljena obvezna varovalna
oprema 

//      z delavci se pogovorite o morebitnih jezikovnih ovirah in načinih, kako
jih premostiti

//      delavce poučite, kako je treba ravnati v primeru nesreče in kako jo
dokumentirati

//      zagotovite delavcem ustrezne bivalne pogoje

//      spodbudite delavce, da z vami sodelujejo pri razpravah o vseh
vprašanjih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu

//      upoštevajte specifična tveganja, povezana z ranljivimi skupinami
(npr. nosečnice, mladoletne osebe itd.)

Upoštevanje predpisov o zdravju in varnosti pri delu dolgotrajno vpliva na 
zdravje in dobro počutje delavcev ter njihovih družin. Zmanjšuje število nesreč 

in pozitivno vpliva na vaše poslovanje.  

Žepni vodnik za delodajalce

Nezgode pri delu NE poznajo 
meja! 
Zagotovite varnost in zdravje delavcem, napotenim v tujino

www.poosh.eu


