Ez a zseb útmutató alapvető információkat tartalmaz a munkaadók,
munkaközvetítők és egyéb munkaerő-szolgáltatók számára kiküldött
munkavállalóikkal szembeni egészségre és biztonságra vonatkozó
felelősségükkel kapcsolatban.

//

bizonyosodjon meg arról, hogy a munkavállalók átmentek az
egészségügyi vizsgálaton és részesültek egyéb, a szolgáltatás nyújtás
helye szerinti országban előírt oktatáson

//

eellenőrizze, hogy a munkavállalók beszédkészsége megfelel-e a
szolgáltatás nyújtás helye szerinti országban előírtaknak

BETARTANDÓ SZABÁLYOK ÉS SZABÁLYZATOK

//

egyeztessen a megbízó céggel, hogy milyen védőfelszerelések
szükségesek és ki a felelős beszerzésükért

//

gondoskodjon arról, hogy a munkavállalóknak mindig rendelkezésére
álljon az összes kötelező védőfelszerelés

//

beszéljen a munkavállalókkal a lehetséges nyelvi korlátokról és arról,
hogyan oldják meg őket

//

tanítsa be a munkavállalókat, hogy milyen lépéseket kell tenniük

//

biztosítsa, hogy a munkavállalók szállásának körülményei

//

beszéljen a munkavállalókkal és ösztönözze őket arra, hogy vegyenek

Amennyiben munkavállalókat küld ki egy másik uniós országba ideiglenes
szolgáltatás nyújtás céljából, a szolgáltatás nyújtás helyének megfelelő
ország vonatkozó jogai és szabályai a érvényesek. Ide tartoznak az
egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó szabályok.

TÉNYEZŐK, AMELYEKET FIGYELEMBE KELL VENNIE
//

A munkahelyi balesetek nem
ismernek határokat!
Ha kiküldött munkavállalói vannak, biztosítsa biztonságukat és egészségüket.

Zseb útmutató a munkaadók számára

a kiküldés előtt ismerje meg és ismertesse meg munkavállalóit a
szolgáltatás nyújtással járó kockázatokkal, melyekkel a munkavégzés
helyén találkozni fognak

//

biztosítsa, hogy minden munkavállaló részesült biztonsági és
egészségvédelmi oktatásban

//

lássa el a munkavállalókat a szolgáltatás nyújtás helye szerinti
országra vonatkozó egészségügyi és biztonsági szabályokról szóló
útmutatókkal – a dolgozó anyanyelvét és az audiovizuális anyagot
használja

A biztonsági és egészségügyi szabályokkal kapcsolatos kötelességeire
vonatkozó további információt a kiküldés szerinti ország nemzeti
szabályozásában talál ill. látogasson el az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA, https://osha.europa.eu) hivatalos
honlapjára.
Vegye figyelembe, hogy az egészségügyi és biztonsági szabályok elfogadása
hosszú távú hatással lehet a munkavállalói és családjaik egészségére és
jólétére. Csökkentheti a balesetek számát és pozitív hatással lehet cégére.

www.poosh.eu

baleset esetén és hogyan dokumentálják a jelentett balesetet
elfogadhatóak legyenek
részt a munkavédelemre és biztonságra vonatkozó kérdésekkel
kapcsolatos beszélgetéseken
//

vegye figyelembe a veszélyeztetett csoportokra vonatkozó specifikus
kockázati tényezőket (pl. terhes nők, kiskorúak, stb.)

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

