Táto vrecková príručka poskytuje základné informácie pre zamestnávateľov,
zamestnávateľské agentúry a iných poskytovateľov zamestnania ohľadne
ich zodpovedností voči vysielaným pracovníkom v oblasti bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci.

//

Presvedčte sa, či pracovníci absolvovali lekársku prehliadku a ďalšie
školenie požadované v krajine, kde budú vykonávať prácu

//

Skontrolujte, či sú odborné kvalifikácie pracovníkov kompatibilné s
odbornými kvalifikáciami požadovaným v krajine, kde budú vykonávať
prácu

Ak vysielate pracovníkov do inej krajiny EÚ, aby vykonávali dočasnú
prácu, platia práva a predpisy existujúce v danej krajine, kde sa bude práca
vykonávať. Zahŕňa to aj predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.

//

Zistite u najímajúcej spoločnosti, aké osobné ochranné pracovné
prostriedky sú potrebné a kto je zodpovedný za ich poskytnutie

//

Zabezpečte, aby pracovníci mali vždy k dispozícii všetky povinné
osobné ochranné pracovné prostriedky

ČO JE POTREBNÉ ZOHĽADNIŤ

//

Porozprávajte sa s pracovníkmi o možných jazykových bariérach a
spôsoboch ich prekonávania

//

Poučte pracovníkov, ako majú postupovať v prípade pracovného úrazu
a ako majú zdokumentovať nahlásenie úrazu

//

Zabezpečte, aby podmienky ubytovania pracovníkov boli prijateľné

//

Poraďte sa s pracovníkmi a povzbuďte ich, aby sa zapájali do diskusií
ohľadne všetkých otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou
zdravia pri práci

//

Vezmite do úvahy špecifické riziká týkajúce sa zraniteľných skupín
(napr. tehotné ženy, mladiství atď.)

PRAVIDLÁ A PREDPISY, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽIAVAŤ

Pracovné úrazy nepoznajú ŽIADNE hranice!
Zabezpečte bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov,
ktorých vysielate do zahraničia

Vrecková príručka pre Zamestnávateľov

//

Predtým, ako vyšlete pracovníkov, oboznámte seba a vašich pracovníkov s rizikami spojenými s poskytovaním služby na pracovisku, kam
pracovníkov vysielate

//

Zabezpečte, aby každý pracovník absolvoval povinné školenie ohľadne
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

//

Poskytnite pracovníkom príručku o pravidlách bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v krajine, kde budú vykonávať prácu – použite rodný
jazyk pracovníka alebo iné audiovizuálne materiály

Viac informácií o vašich povinnostiach týkajúcich sa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nájdete v národnej legislatíve krajiny,
do ktorej vysielate pracovníkov a na oficiálnej webovej stránke Európskej
agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA, https://
osha.europa.eu).
Nezabúdajte, že dodrživanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci môže mať dlhodobé dopady na zdravie a
blahobyt Vašich pracovníkov a ich rodiny. Môže znížiť úrazovosť a môže
mať pozitívny vplyv na vaše podnikanie.

www.poosh.eu
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