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Внимавайте за опасностите при работа – съвети към младите хора
Това може да се случи с вас
Ако претърпите злополука или увредите здравето си по време на работа може да се наложи да живеете с последствията
до края на живота си. Трагедията може да ви се случи още през
първия работен ден. Повечето такива трагедии могат да бъдат
предотвратени.
Като млад човек, току що започващ работа, вероятно сте изложен на по-голям риск отколкото по-старите колеги. Като новак
в работата и на работното място, на вас ви липсва опит по отношение на работата и на рисковете за здравето и безопасността,
които могат да съществуват. Вие имате право на безопасна и
здравословна работа, включително на необходимото обучение
и надзор, както и право да задавате въпроси и да съобщавате за
неща, които ви се струват опасни. Ако сте на възраст под 18 години, законът ви забранява да извършвате определени опасни
работи поради вашата неопитност и евентуална незрялост. Този
Лист Факти включва опасности на работното място. Друг Лист
Факти дава повече информация за правата и задълженията ви.
Според Европейската статистика честотата на трудови злополуки при младите хора на възраст 18-24 години е с 50% по-висока
отколкото в която и да е друга възрастова група работещи.
Осемнадесетгодишен стажант-механик загина 4 дни след
като бе обхванат от пламъци. Помагал на началника си да
изхвърлят смес от бензин и нафта в контейнер за отпадъци,
когато бензинът експлодирал…
Не само рисковете от злополука могат да ви засегнат, здравето
ви също може да бъде увредено:
Стажант-фризьорка проявява реакция от продуктите, които трябва да използва. Ръцете й се напукват
и покриват с мехури, така че не е в състояние да
държи даже нож и вилица. Налага се да напусне
тази работа…
Причините за такива злополуки и заболявания
включват опасно оборудване, стресови условия, работа “на високи обороти”, липса на обучение и надзор, липса на процедури (инструкции) и средства за
контрол. Ако сте под 18 годишна възраст, вероятността за злополука е много по-голяма ако извършвате работа, която е забранена съгласно закона.

Ако не сте сигурен в нещо, най-напред питайте. Супервайзорът или колегата ви могат да помогнат да се избегне евентуална злополука.
Не се колебайте да искате още обучение.
Носете личните предпазни средства изискващи се за характера на работата, например безопасни обувки, каска или
ръкавици.
Научете какво трябва да се прави при аварийна ситуация,
например тревога за пожар, спиране на тока или други такива ситуации.
Незабавно съобщете на супервайзора за всяка злополука.
Информирайте органа по безопасност и здраве при работа
и представителя на работещите по безопасността, ако има
такъв.
Не пренебрегвайте ранните симптоми на проблеми, като
главоболие, болки, световъртеж, сърбеж по кожата или възпаление на очите, носа или гърлото. Ако има лекар, медицинска сестра или друг специалист от службата по трудова
медицина, информирайте ги. Ако посетите личния си лекар
с някакво оплакване, кажете му каква работа извършвате.
Спазвайте дадените ви съвети и инструкции – това включва
и ползване на почивките, правилното нагласяване на стола,
носенето на необходимата екипировка и лични предпазни
средства.

Полезни съвети как да се работи безопасно(1):
Не извършвайте никакви операции преди да
получите необходимото обучение.
Ако чувствате, че ви се дава много информация
твърде бързо, помолете супервайзора си да забави темпото и да повтори указанията.
Не напускайте мястото си на работа, освен ако
не ви кажат да го направите. В другите места
може да има специфични опасности, за които не
знаете, като висящи електропроводи, хлъзгави подове или токсични химикали.
(1)Адаптирано от източници на адрес: www.ccohs.ca/youngworkers/
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Вид на работата
Почистване

Примери на опасности
Токсични химикали в препаратите за почистване
Остри неща в боклука
Опасности от подхлъзване и падане

Продоволствие,

Хлъзгави подове

ресторанти,

Горещо готварско оборудване

места за бързо хранене

Остри предмети

Магазини/продажби

Физическо насилие и обиди от клиенти
Вдигане на тежести

Лошо проектиране на компютърното работно място
Лоша седяща поза

За какво трябва да внимавам?(3)

Стрес
Тревоги
Грижи за хората

Заразена кръв и телесни течности
Вдигане и неудобни пози
Опасности от подхлъзване и падане

з д р а в е

Фризьорство

Физическо насилие и обиди

и

Неудобни пози
Стоене прав дълго време
Алергични химикали в козметичните продукти
Опасни машини
Работа в забързан темп – наложен ритъм
Опасности от подхлъзване и падане
Транспортни опасности, например кари повдигачи

Търсете правата си и действайте отговорно
В работата имате права:
Право да знаете;
Право да участвате;
Право да откажете опасна работа.
Работата не е игра и имате задължения:
да сътрудничите на работодателя по въпросите на здравето
и безопасността;
да изпълнявате процедурите по безопасност с цел осигуряване на вашата и на колегите ви безопасност;
да използвате и/или носите предпазните средства.
Бъдете информирани: материали за безопасността и здравето
при работа на младите хора има на адрес http://ew2006.osha.
eu.int/; информация за опасности и рискове на отделни работни места има на http://osha.eu.int; източниците за информация
включват националната ви институция по безопасност и здраве при работа, професионалните съюзи и организациите на работодателите.
Информация за законодателството в тази област в България можете да намерите на:
http://www.mlsp.government.bg
http://git.mlsp.government.bg
http://osha.mlsp.government.bg

(2) Опасност е всяко нещо, което може да причини заболяване или увреждане. Риск е вероятността това да се случи.
(3)Адаптация от www.tuc.org.uk/tuc/rights_worksafe.cfm.
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Заводска работа
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Подхлъзване и препъване – най-честата причина за злополуки при претрупани и разхвърляни работни места, разливи по пода, свободни кабели или неравен под.
Машини и оборудване – много злополуки са причинени от
лоша поддръжка, липса на предпазни устройства, липса на
обучение, електрически дефекти които предизвикват изгаряния, пожар или смърт, опит за настройка на машината без
да бъде спирана и изключена от източниците на захранване.
Опасни машини се срещат и в кухните на ресторантите, и
във фабриките.
Вдигане на товари – които са тежки или неуравновесени;
непохватно повдигани; или липсват помощни средства, като
например колички за превоз.
Повтарящи се, бързи действия, особено в неудобни
пози и недостатъчна пауза за почивка – могат да причинят болка и увреждане на мускули и стави (мускулно-скелетни смущения). Примерите включват работа във монтажни
участъци, проверки при изходите на супермаркети, ползване клавиатурата или мишката на компютър.
Шум – особено високи равнища на шум могат да увредят
слуха, въпреки че едва ли ще го усетите, тъй като това става
постепенно. Това увреждане никога не може да бъде компенсирано. Други физически опасности са вибрации и радиация.
Химикали – тук спадат обикновените препарати за почистване, бои, фризьорски материали и прах. Вещества, използвани при работа, могат да причинят алергични обриви, астма, ракови заболявания или увреждания на плода. Те могат
да увредят черния дроб, нервната система и кръвта.
Стрес – може да е в резултат на организацията на работата
– непоносимо натоварване, неясни отговорности, голямо
напрежение. Стрес може да се предизвика и от тормоз от
страна на началници или колеги.
Насилие – ако работите с клиенти. Това включва устни обиди и физически нападения. Това определено не е “част от
работата”.
Работна среда – дискомфорт от горещина или студ и посериозни проблеми от екстремни температури, лошо осветление и т.н.
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Офис/служители
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Стоене прав дълго време
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Какви са опасностите и рисковете(2) в работата ми?
Ще получа ли обучение по безопасност и кога?
Какви стъпки трябва да предприема за да се предпазя от
опасностите, има ли предпазни средства, които трябва да
ползвам?
Какво трябва да правя при авария? Ще бъда ли обучен?
Ако имам въпрос, свързан с безопасността, кого да попитам? Как да съобщя за злополука, здравни проблеми или ако
забележа нещо нередно?
Какво да правя, ако се нараня? Кое е лицето, оказващо първа помощ?
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Някои неща, за които да питате началника си

