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 دليـل للعمـال: صحتـكم وســالمتـكم

Your health, your safety: A guide for workers 
 
 HSE( Health and Safety إي إس إتـش (والسـالمة للصحة التـنفيذيـة الهيئـة ِقـبل من مقـدمة معلومات هذه

Executive تي يو سـي ( بالتعاون مع اتحاد النقابات العماليةTUC (Trade Union Congress . الهيئـة
التـنفيذيـة للصحة والسـالمة عبارة عن منظمة حكومّيـة تعمل لحمايـة صحة وســالمة وحسـن حال العمال من 

يمثـل اتحاد النقابات العمالية . خالل فرض تطبـيق قانون الصحة والســالمة ومن خالل تقديم النصح والمسـاندة
 مليون عضو ويقوم بحمالت لتحقيـق العدالـة وتوفير 6.5 يزيـد عن  نقابـة عمالية تضـّم ما70أآثر من 

 .مســتويات ومعاّيـير جيدة في أماآن العمـل
 

فإّن هذه المعلومات تشـرح لكم حقوقكـم ) دوام آامل أو جزئي وبشـكل مؤقـت أو دائم(إن آنتـم موظـفين 
وعن مســؤولياتكم وعن األماآـن التي يمكنكم وتخبرآم عن األمور التي ينبـغي عليكم توقعهـا من رّب عملكم 

آما تـنطبق هذه المعلومات عليكم إن آنتـم من الشـباب الصغار الذيـن يؤدون . الحصول منها على المســاعدة
مشـروع الخبرة العمليـة أو آنتـم من المتدربـين الحرفّيـين أو من العامليـن لدى المنظمات الخيرية أو من العمـال 

  .يـن أو مّمن يعملـون في بيوتهـمالمتجول
 

إن آنتـم من العمال ذوي الوظائف المؤقـتـة أو مّمـن يعملون لدى اآلخرين بصورة متـقطـّعة حسب الحاجة أو 
إن آنتـم عماالً  لدى وآالة توظيـف فإّن الجهة الموظـِّـفة أو المصلحة التجارية أو الوآالة أو موّرد العمال أو 

  .تأجر يتحملـون واجب قانوني فيما يتعلـّق بضمانهم لحصولكم على الحقوق الموضـحة هنـاالمقاول أو المسـ
 

  :لكم الحـق في
 

o التي قد تهدد صحتكم المخاطـر آافـة على الصحيح بالشــكل الســيطرة فيها تتّم أماآن في العمل 
  .وســالمتكم

o رالتوقـف عن العمل وترك المكان إن اعتـقدتـم بأنـكم في خطـ. 
o إبـالغ رّب عملكـم عن األمور المتعلـّقـة بالصحة والسـالمة وعّمـا يقـلقـكم من أمور متعلقـة بذلك. 
o  االتصـال بالهيئـة التـنفيذيـة للصحة والسـالمة أو بسـلطتكم المحليـة إن آان ال يزال لديكم ما يقـلقـكم

  .حول شــؤون الصحة والسـالمة دون أن يعـّرضـكم ذلك للمشــاآل
o  سـيفتي ريبريزينتاتيـف(االنضـمام إلى نقابـة عماليـة والقيـام بدور ممثـل شـؤون الســالمة.(  
o  الحصول على إجازة مدفوعة األجر ألغراض الحصول على التدريـب إن آنتم من ممثـلي شــؤون

  .السـالمة
o  ون لفتـرات يزيد طول  دقيقـة إن آنتـم تعملـ20الحصول على فرصـة اســتراحة ال تـقـّل مدتها عن

 .آل منها عن سـّت سـاعات والحصول على إجازة سـنوية مدفوعة األجر
 

  :يجـب عليـكم
 

o  االعتـناء بصحتـكم وســالمتكم الشــخصية وبصحة وسـالمة األشـخاص اآلخـرين الذين قد يتأثـرون
 .من أمور) أو ال تـقومون به(بما تقومون به 

o ّص شــؤون الصحة والسـالمة وعدم العبث بأّي شـيء يتّم توفيـره التعاون مع اآلخريـن فيما يخ
  .ألغراض صحتـكم وسـالمتكم أو إســاءة اســتخدامه

 
 :يجب على رّب عملكم أن يخبـرآم

 
o عن المخاطر على صحتكم وســالمتكم من أســاليب وممارسـات العمل الحالّيـة أو المقـترحة.  
o  قد تـؤذي صحتـكم وســالمتكم أو تؤثـر عليهماعن األشـياء والتـغّيـيرات التي.  
o عن آيفيـة القيـام بوظائفكم وأعمالكم بســالمة وأمان. 
o عن األمور التي يتّم القيام بها لحمايـة صحتـكم وســالمتكم. 
o عن آيفيـة الحصول على اإلســعاف األولّي. 
o عن األمور التي ينبغي عليكم القيام بها في حاالت الطوارئ. 
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  :على رّب عملكـم أن يوفـّـر دون مقابـليجب 

 
o تدريـباً  يمكـّـنكم من أداء عملكم بســالمة وأمان.  
o  أمور مثل المالبـس واألحذية أو الجزم (حماية لكم أثناء قيامكم بعملكم عند وجود ضـرورة لذلك

  ).ومعدات حماية العيون واآلذان والقـفازات واألقـنعـة الخ
o ناك خطر على الصحة بســبب طبيعة عملكمفحوص صحّيـة إن آان ه. 
o فحوص صحيـة منـتظمة إن آنتم تعملـون أثـناء الليـل وفحص صحّي قبل بدئـكم لمثـل ذلك العمل.  

 
إن آنتم حقـاً  مّمن يعملون لحســاب أنفســهم فإنكم مســؤولون عن توفير ما يلزمكم فيما يتعلـّـق : مالحظة(

 والمعدات الواقيـة والفحوص الصحية ومســؤولون آذلك عن تـنظيم أوقات باإلســعاف األولي والتدريـب
 .)عملكم

 
 :يجب على رّب عملكم أن يزّودآـم بالمعلومات التاليـة

 
o األمور التي ينبغي عليكم معرفتها:  قانون الصحة والسـالمةمطبوعHealth and safety law: 

What you should know .بيانات األشــخاص الذين يمكنهم ب أن يذآر هذا المطبوع يج
  .مســاعدتكم

o التصـريح الخاص بســياسـة الصحة والسـالمة لرّب عملكم.  
o  التأميـن اإلجباري(شــهادة محّدثـة سـارية المفعول للتأميـن تغطي المســؤوليات القانونية لرّب عملكم (

 .يتّم عرضـها في مكان ظاهر في مكان عملكم
 

 :القيـام بها إن آان لديكم ما يقـلقـكم حول صحتـكم وســالمتكماألمور التي يمكنكم 
 

o  التابع للهيئـة التـنفيذيـة للصحة والسـالمة للحصول على ) خط المعلومات (إنفواليـناتصـلوا بخط
إعرفوا  (نو يور رايتـس أو بخط 545500 08701النصح أو لتـقديم الشـكاوى وذلك على الرقم 

  .4882 600 0870 اد النقابات العماليـة على الرقم التابع التح) حقـوقكـم
o  إن رغبتـم بالتحدث إلى شــخص ما بلغـة تـناســبكم بقـدر أآبر فالرجاء االتصـال بالهاتف رقم

 .عاملـة البدالة عن اللغـة التي توّدون التحدث بها/ وإبالغ عامل545500 08701
o أمر يتعلـّق بالصـحة والسـالمة فقـد يكون بإمكانكم إن آنتـم قد خســرتم وظيفـتـكم أو عملكم بســبب 

اطلبـوا النصـح من نقابتـكم العمالّيـة أو من مكتـب تـقديم النصح . تـقديم شــكوى إلى محكمة عمالّيـة
  .القريـب منكم) ســيتيزن أدفايـس بـيورو(للمواطنيـن 

 


