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ሓበሬታ ንስደተኛ  ሰራሕተኛታት   

ብዛዕባ ጥዑያትን ውሑሳትን 

ምካን ኣብ ስራሕ 
 

 

ማዓልታዊ ሰራሕተናታት ኣብ ስራሕ ይጉድኡ ኢዮም።እንተኮነ ግን ንስካን ኣስራሒካን  ንስራሕካ 

ዉሑስ ኣብ ምግባር ተራ ከም ዘለኩም ትፈልጡ ዶ ። ምናልባት ኣብ ማልታ ካብ ትመጺእ 

ጀሚርካ፡ሰሪሕካዮም ዘይትፈልጥ ስራሕ ትሰርሕ ኣሎካ ወይ ውን ምናልባት  ቅድሚ ሕጂ 

ተጠቂምካሎም ዘይትፈልጥ ንብረት ወይ ማሽናት ትጥቀም ኣሎካ።እዚ ሕጂ ትሰርሖ ዘሎካ ስራሕ 

ውን ካብቲ ኣብ ሃገርካ ትሰርሖ ዝነበርካ መስመር ስራሕ ፈጺሙ ክፍለ ይክእል። ይክእል። 

ኣብ  ማልታ ንሰባት ኣብ ስራሕ ዝከላከል ዋና ሕጊ ፡  ባዓል  መዚ  ሕጊ ሞያዊ ጥዕናንን ውሕስነትን 

ይብሃል። እዚ ሕጊ እዝን ካልኦት መምሪሒታትን  ንሰራሕተኛታት ኣብ  ቦታ ስራሕ  ንገዛእ ርእሶምን  

ንቦታ ስራሕን  ዉሑሳት ምግባርን ከሙ ድማ   ንሰራሕተኛታት መሰረታዊ መሰላትን ግዴታታትን  

ምሃብ ዩ። 
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መን ዩ ብሕጊ OHSA ዝሽፈን(ዝጥቀም) 
 

ኩሎም ሰራሕተኛታት ኣብ ኩሉ ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ማልታን ጎዞን  

 

እዚ ማለት እቶም ምሉእ ግዜ ወይ ክፋል ጊዜ  ዝሰርሑ ጥራሕ ዘይኮኑ፡ ኩሎም ካልኦት 

ሰባት ነቲ ስራሕ ዝሰርሑ(ወላ ውን ንውሑድ ሰዓታት) ዝተሓለዉ እዮም።ከም ኡ ውን 

ኩሉ ናይ ስራሕ ቦታታት ወላ ዘቤታውያን ሰራሕተኛታትን ናይ ሂወት ኣለይትን ንኣብነት 

ዝተሓለዉ እዮም። 

 

 

ስለምንታይ(ብከመይ)ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ክትጉዳእ ወይ ክትሓምም 

ትክእል? 
 

ንስካ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ክትጉዳኣሎም ወይ ክትሓመሎም ትክእል ብዙሓት መንገድታይ ኣለዉ።እንድሕር ሓደጋ ኣሎ ተክእሎ 

ናይ ሕማም ወይ መጉዳእቲ ከም ዘሎ ክትዝክር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

 

ገለ ኣብነታት ኣብ በሪክ ቦታ ብዘይ መከላከሊ ምስራሕ፡ዘይተለማመድካዮ ስራሕ ምስራሕ፡ ምስ ሓደሽቲ ማሽናት ወይ 

መሳሪሒታት ምስራሕ ፡ ምውዳቕ ወይ ምንሽርታት ኣብ ጥሉል ባይታ፡ ምልዓል ከበድቲ ነገራት ከም ኡ ድማ  ብዘይ ኣገዳሲ 

መከላከሊ ምስ ከሚካላት ምስራሕ። ብልክዕ ካልኦት ብዙሓት ኣብነታት ኣለዉ። 

 

 

ኣስራሕየይይ(ዓመይ) እንታይ ክገብር ኣለዎ ? 
 

ብሕጊ, ኩሎም ኣስራሕቲ  ኩሉ ግዜ ጥዕናንን ውሕስነትን ሰራሕተኛታቶም ክሕልዉ ኣለዎም።ብተወሳኪ ዓምካ ናይ ግድን ፡ 

 

 

● ጥዕናካን  ውሕስነትካን  ኣብ  ቦታ ስራሕ ንምርግጋጽ  ኩሉ ሓበሬታ , 

ቁጽጽር  ከም ኡ ውን ልምምድ ይህበካ። 

● ብዛዕባ ዝኮነ ሓደጋ ኣብ ቦታ ስራሕ ይሕብረካ ከም ኡ ውን ንዓካ 

ንምሕላው ኩሎም ኣገደድቲ ጥንቃቀታት ይወስድ።  

● ውሑሳት ኣገባባት ስራሕ ኣብ ቦታኦም ክህልዉ ምርግጋጽን  

ምክትታሎምን።  

● መከላከሊ መሳርሒ ከም ናይ ውሕስነት መእሰሪ ፡ ሓያል ቆቢዕ፡ ጋንቲ ዝኣመሰሉ  ኣብ ዘድልየሉ ናይ ገዛእ ርእስካ 

ብነጻ ይህብርካ።  

● ማሽን ፡ ንብረት ከሙ ድማ ውልቃዊ መከላከሊ ብግቡእ ከምተጠቀምካሎም ኣረጋግጽ። 
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● ኩሎም ናይ ውሕስነት መሳርሒ ኣብ ጽቡቅ ኩነታት ምህላዎምን 

ብቀጻሊ ምዕቃቦምን ምርግጋጽ።እዚ ድማ ንኩሎም ውልቃዊ 

መካላከሊ መሳርሕን ውሕስነት መከላከሊ ንብረትን ከም ኡ ድማ 

ማሽነሪ ይምልከት። 

● ብሰራሕተኛታት ባዕላቶም ምስ ዝመረጽዎም ወኪላት ,ሰራሕተኛታት 

ጥዕናንን ውሕስነትን   ምትሕብባር። 

●  (ከም ሽቃቅ  ወ ዘ ተ…... )ዝኣመሰሉ እኩል ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት መሳለጢያታት ምቅራብ። 

● መጉዳእቲ ከስዕቡ ዝክእሉ ብኢድ ዝላዓሉ ክብደት ንምጉዳል ወይ ንምእላይ ስጉምቲ ይወስድ። 

● መስመር ናይ ቐዳማይ ረዲኤት ይቅርበልካ። 

 

● ዝኮነ  ትእዛዛት ወይ ናይ ቁጽጽር ምልክታ ብሰብ መዚ ሞያዊ ጥዕናንን ውሕስነትን ንዝወሃብ  ንጥዕናንን 

ውሕስነትን ዝዛመድ  ጉዳይ ይሕብረካ። 

 

● ዘይ ውሑስ ስራሕ ብምንጻግካ ክሰጎካ ኣይክእልን። 

 

 

እንታይ ግዴታታት ኣለዉኒ ? 

 

ከም ሰራሕተኛ , ንስካ ውን ንጥዕናንን ውሕስነትን  ዝዛመዱ  ግዴታታት ኣለዉካ።ብርግጽ ነዞም ዝስዕቡ ክትገብር 

ኣሎካ፡ 

● ብቀዳምነት ናይ ገዛእ ርእስካ ጥዕናንን ውሕስነትን ከም ኡ 

ድማ ንካልኦት በቲ  ንስካ እትሰርሖ ስራሕ ክጽለዉ ዝክእሉ 

ሰባት ሓሉ። 

● ኣስራሒካ ክትጥቀመሎም ንዝነገረካ ናይ ውሕስነት 

መሳርሒ ተጠቀም( ኣብ ኩሉ ውልቃዊ፡ማሽነሪ ከም ኡ 

ድማ መሳርሒ ንብረት) 

● ኣብ ጉዳይ ጥዕናንን ውሕስነትን ምስ ኣስራሒካ ,ናይ ጥዕናንን ውሕስነትንን ወከልትካ ከም ኡ ድማ 

ናይ ፕሮጀክት ተቃጻጸርቲ(ኣብ ናይ ህንጻ ቦታ) ክትተሓባበር(ክትተሓጋገዝ) ኣሎካ ። 

● ብዛዕባ ዝኮነ ዝተሰብረ  መሳርሒ፡ ማሽነሪ ወይ ካልእ ዝኮነ ጸገማት ንኣስራሒካ ወይ ተቆጻጸሪካ ንገሮ። 
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● ንዓካ ወይ ንካሎኦት ሰራሕተኛታት ክጎድኡ  ዝክእሉ መሳርሒ ወይ ማሽነሪ ኣይትጠቀም። 

● ኣብ ቦታ ስራሕ ሓላፍነት ኣርኢ (ይሃልካ)። 

● ከቢድ ሓደጋታት ከምኡውን ምጥሓስ  ናይ OHSA  ሕጊ ንኣስራሒ ወይ ከኣ ንተቖጻጻሪ  ኣመልክት ። 

 

 

እንታይ ሕጋውያን መሰላት ኣለዉኒ ? 

 

ኣብ ትሕቲ ሕጊ OHSA , ንስካ መስለ ናይ  ዞም ዝስዕቡ ኣለሎካ፡ 

 

● ምፍላጥ ብዛዕባ ዝኮነ ናይ ጥዕናንን ውሕስነትን ሓደጋ ኣብ ቦታ ስራሕ 

● ኣብ ምዕቃብ ጥዕናንን ውሕስነትን ናይ  ስራሕ ቦታ ምስታፍ ። 

● ምንጻግ ዘይ ውሑስ ስራሕ፡ 

● ብዘይ ፍርሒ ናይ ዓመጽን ግፍዕን ኣብ ጥዑይን ውሑስን ቦታ ስራሕ  ክትሰርሕ ምክኣል። 

 

 

ዝያዳ ሓበሬታ ካበይ ክረክብ ይክእል ? 

 

ኣብ ቦታ ስራሕ ብዛዕባ ዝኮነ ሻቅሎትን ሕቶን ብዛዕባ ጥዕናንን ውሕስነትን ምስ ዝህልወካ ንሰብ መዚ ሞያዊ ጥዕናንን 

ውሕስነትን ክትረክቦም ትክእል።ዝተረፈ  ምርግጋጽ ምዕቃብ ምስጢራውነት ዩ፡ንሕና ነስራሕቲ መን ጥርዓን ከም ዘቅረበ 

ወይ ክንምርምሮ ከም ዝሓተተና ኣንነግሮምን ኢና። ብተወሳኪ ስምኩም ብዘይ ፍለጠለ መንገዲ ገርኩም ክትረክቡና 

ትክእሉ። 

 

OHSA ብከመይ ክረክቦ ይክእል ? 
 

OHSA  ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክርከብ ይከኣል። 
 

ኣድራሻ፡ 17, Triq Edgar Ferro, Pietà  PTA 1533, Malta 

ቁጽሪ ተሌፎን   21247677 

ድሕሪ ናይ ስራሕ ሰዓታት ከም ኡ ድማ ኣብ ህጹጽ ግዜ ፡ 99496786 

ኢሜል ፡  ohsa@gov.mt 

ፌስ -ቡክ:  OHSA Malta 

ነጻ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን BSafe@Work ኣውርድዎ 
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