A KAM DETYRIME LIDHUR ME SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË?
Edhe punëdhënësit edhe punëtorët kanë përgjegjësi në aspektin e sigurisë dhe shëndetit në punë.
Detyrimet kryesore të punëdhënësve janë parandalimi i riskut
duke zbatuar masa parandaluese.
• të krijoj mënyra të sigurta dhe
të shëndetshme të punës
Shembuj
të detyrimeve
të punëdhënësit

• të sigurojë pajisje të sigurta
• të sigurojë pajisje personale mbrojtëse
të përshtatshme
• të ofrojë informata, udhëzime dhe
trajnime për punëtorët

Por Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, gjithashtu kërkon që punëtorët të përmbushin
përgjegjësitë e tyre si dhe të ndihmojnë punëdhënësit për mbrojtjen e punëtorëve.
• të kujdeset për sigurinë dhe shëndetin në
punë, për vete dhe të tjerët
• të bashkëpunojë me punëdhënësin për
sigurinë dhe shëndetin në punë

Shembuj
të detyrimeve
të punëtorëve

• të ndjekë trajnimet dhe udhëzimet e
dhëna nga punëdhënësi për të bërë punën
në mënyrë të sigurt, si dhe për përdorimin
e pajisjeve, mjeteve, substancave etj.
• të informojë punëdhënësin, mbikëqyrësin
ose përfaqësuesin e punëtorëve nëse
mendon se vetë puna - ose masat jo
adekuate të sigurisë - rrezikojnë sigurinë
dhe shëndetin e ndonjërit

SI MUND TË PËRMIRËSOJË KUSHTET E MIA TË PUNËS?
Ju mund të përmirësoni kushtet tuaja të punës përmes pjesëmarrjes aktive të punëtorëve në siguri dhe shëndet
në punë - është proces i thjeshtë dy-drejtimësh, ku punëdhënësit dhe punëtorët/përfaqësuesit e punëtorëve:

• Flasin me njëri-tjetrin •
• Dëgjojnë shqetësimet e njëri-tjetrit •
• Kërkojnë dhe ndajnë pikëpamjet dhe informacionin •
• Diskutojnë çështjet në kohën e duhur •
• Marrin vendime së bashku •
• Besojnë dhe respektojnë njëri-tjetrin •
Pjesëmarrja e plotë shkon përtej konsultimit - punëtorët dhe përfaqësuesit e tyre janë po ashtu të përfshirë në vendimmarrje.

PUNONI BASHKË PËR TË PËRMIRËSUAR MJEDISIN E PUNËS NË KOMPANINË TUAJ!
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