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Her gün işçiler iş yerinde yaralanıyor. Ancak işinizi güvenli hale getirmekten hem sizin hem de 

işvereninizin sorumlu olduğunuzu biliyor muydunuz? Malta'ya geldiğinden beri alışık 

olmadığınız bir iş yapıyor veya belki de daha önce hiç kullanmadığınız alet veya makineleri 

kullanıyor olabilirsiniz. Şu anda yaptığınız iş, kendi ülkenizde yaptığınız işten tamamen farklı 

olabilir. 

 
Malta'da, iş yerinde insanları koruyan temel yasaya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu Yasası adı 

verilir. Bu Yasa ve diğer düzenlemeler, iş yerlerini daha güvenli hale getirmeye yardımcı olmak 

ve ayrıca işçilere iş yerinde güvende olmaları için temel hakları (ve görevleri) vermek için 

vardır. 
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OHSA Yasası kimleri kapsıyor? 
 

Malta ve Gozo'daki TÜM iş yerlerindeki TÜM işçiler. 

 
Bu, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlar dışında, bir işi yapan (birkaç 

saatliğine bile olsa) tüm diğer insanların korunduğu anlamına gelir. Aynı 

zamanda tüm iş yerlerini de kapsar, böylece örneğin ev işçileri ve yatılı 

bakıcılar dahi korunur. 

 
 

İş yerinde nasıl yaralanabilir veya hasta olabilirsiniz? 
 

İş yerinde yaralanmanın veya hastalanmanın birçok yolu vardır. Bir tehlike varsa yaralanma veya 

hastalık olasılığının da olduğunu hatırlamak çok önemlidir. 

 
Yüksekte korumasız çalışmak, eğitim almadığınız bir işi yapmak, yeni makine veya aletlerle çalışmak, 

ıslak veya kaygan zeminlerde kaymak, ağır şeyler kaldırmak ve gerekli koruma olmadan kimyasallarla 

çalışmak buna örnek olarak verilebilir. Elbette daha birçok örnek bulunmaktadır. 

 

 
İşverenim ne yapmalı? 

 
Yasa uyarınca tüm işverenler her zaman tüm işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak zorundadır. Ayrıca, 

işvereniniz: 

 

 
• İş yerinde sağlığınızın ve güvenliğinizin korunmasını 

sağlamak için size tüm bilgileri, denetimi ve eğitimi 

vermelidir. 
 

• İş yerindeki tehlikeler hakkında sizi bilgilendirmek ve 

sizi korumak için gerekli tüm önlemleri almalıdır. 
 

• Güvenli çalışma prosedürlerinin yürürlükte olduğundan ve bunlara uyulduğundan emin olmalıdır. 
 

• Gerektiğinde size ücretsiz olarak kişisel koruyucu donanım vermelidir (emniyet kemeri, baret, 

eldiven, kulaklık gibi). 
 

• Makine, alet ve kişisel koruyucu donanımın doğru kullanıldığından emin olmalıdır. 
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• Tüm güvenlik ekipmanlarının iyi durumda olduğundan ve 

düzenli olarak bakımlarının yapıldığından emin olmalıdır. 

Bu, hem kişisel koruyucu donanım hem de alet ve 

makinelerdeki güvenlik korumaları için geçerlidir. 

 

• İşçiler tarafından seçilen işçi sağlığı ve güvenliği 

temsilcileriyle işbirliği yapmalıdır. 
 

• Yeterli sıhhi tesisleri (tuvaletler vb.) sağlamalıdır. 
 

• Yaralanmalara neden olabilecek yüklerin elle taşınması ihtiyacını sınırlamak veya önlemek için 
önlem almalıdır. 

 

• İlk yardıma erişim sağlamalıdır. 

 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu tarafından verilen sağlık ve güvenlikle ilgili emirler veya denetim 

raporları hakkında sizi bilgilendirmelidir. 

 
• Güvenli olmayan işi reddettiğiniz için sizi işten atamaz. 

 
 

Ne gibi sorumluluklarım var? 

 
 

Bir işçi olarak, iş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili sizin de sorumluluklarınız vardır. Öncelikle: 
 

• Kendi sağlığınıza ve yaptığınız işten etkilenebilecek başkalarının sağlığına ve güvenliğine özen 

göstermelisiniz. 
 

• İşvereninizin kullanmanızı söylediği güvenlik 

donanımını (hem kişisel hem de makine ve 

aletlerdeki) kullanmalısınız. 

 

• Sağlık ve güvenlik konularında işvereniniz, işçi 

sağlığı ve güvenliği temsilciniz ve proje şefiniz 

(şantiyelerde) ile işbirliği yapmalısınız. 

 

• İşvereninize veya şefinize bozuk ekipmanlar, makineler veya diğer güvenlik sorunları hakkında 

bilgi vermelisiniz. 
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• Size veya diğer çalışanlara zarar verebilecek ekipmanları veya makineleri kullanmayın. 
 

• İş yerinde sorumlu davranmalısınız. 
 

• OHSA Yasasının ciddi tehlikelerini ve ihlallerini işverene veya şefinize bildirmelisiniz. 

 

 
Hangi yasal haklara sahibim? 

 
OHSA Yasası uyarınca, şu haklara sahipsiniz: 

 
• İş yerinizdeki sağlık ve güvenlik tehlikelerini öğrenmek. 

• İş yerini güvenli ve sağlıklı tutma sürecine katılmak. 

• Güvenli olmayan çalışmayı reddetmek. 

• Şiddet veya taciz korkusu olmadan güvenli ve sağlıklı bir iş yerinde çalışabilmek. 

 

Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim? 

 
İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili her türlü endişe ve sorularınız için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu 

(OHSA) ile iletişime geçebilirsiniz. Tam gizlilik konusunda içiniz rahat olsun – işverenlere kimin 

şikayette bulunduğunu veya bizden soruşturma yapmamızı istediğini söylemiyoruz. Ayrıca, isimsiz 

olarak bizimle de iletişime geçebilirsiniz. 

 
 

OHSA ile nasıl iletişim kurabilirim? 

 
OHSA ile çeşitli yollarla iletişim kurulabilir. 

 
Adres: 17, Triq Edgar Ferro, Pietá PTA 1533, Malta 

Tel No: 21247677 

Mesai saatleri dışında ve acil durumlarda:  

99496786 E-posta: ohsa@gov.mt 

Facebook: OHSA Malta 

Ücretsiz mobil uygulamayı indirin BSafe@Work 
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