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Щодня працівники отримують травми на виробництві. Але чи знали ви, що і ви, і ваш 

роботодавець відіграєте роль у забезпеченні безпеки вашої роботи? Можливо, після 

приїзду на Мальту ви виконуєте роботу, до якої не звикли, або, можливо, використовуєте 

інструменти чи машини, якими ніколи раніше не користувалися. Робота, яку ви зараз 

виконуєте, також може повністю відрізнятися від роботи, яку ви виконували у своїй рідній 

країні. 

  

На Мальті основний закон, який захищає людей на роботі, називається Законом про 

охорону здоров’я та безпеку праці. Цей Закон та інші нормативно-правові акти створені 

для того, щоб допомогти зробити робочі місця безпечнішими, а також надати 

працівникам основні права (та обов’язки), щоб забезпечити їх безпеку на роботі. 
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На кого поширюється дія Закону «Управління з охорони праці»? 
 

УСІ працівники на ВСІХ робочих місцях на Мальті та Гозо. 

Це означає, що окрім штатних і неповних працівників, усі інші особи, 

які виконують роботу (навіть кілька годин), захищені. Він також 

включає всі робочі місця, тому захищені навіть домашні працівники 

та доглядальниці. 

 

Як можна отримати травму або захворіти на роботі? 
 

Існує багато способів отримати травму або захворіти на роботі. Дуже важливо пам’ятати, що в разі 

небезпеки існує ймовірність травми або захворювання. 

 

Деякі приклади включають роботу на висоті без захисту, виконання роботи, якій ви не навчені, 

роботу з новими машинами чи інструментами, ковзання на мокрій або слизькій підлозі, підняття 

важких речей і роботу з хімікатами без необхідного захисту. Звичайно, є ще багато прикладів. 

 

Що повинен робити мій роботодавець? 
 

За законом усі роботодавці зобов’язані постійно охороняти здоров’я та безпеку всіх працівників. 

Крім того, ваш роботодавець повинен: 

• Надавати вам всю інформацію, нагляд та навчання, 

щоб забезпечити захист вашого здоров'я та безпеки 

на роботі. 

 

• Повідомити вас про будь-які небезпеки на робочому 

місці та вжити всіх необхідних запобіжних заходів, 

щоб захистити вас. 

 

• Переконатися, що процедури безпечної роботи на місці  дотримуються. 

 

• За потреби безкоштовно надати вам засоби індивідуального захисту (наприклад, ремені 

безпеки, каску, рукавички, навушники). 
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• Переконатися, що машини, інструменти та засоби індивідуального захисту 

використовуються належним чином. 

 

• Переконатися, що все обладнання безпеки знаходиться 

в хорошому стані та регулярно обслуговується. Так і як 

засоби індивідуального захисту, запобіжників на 

інструментах та механізмах. 

 

• Співпрацювати з представниками  охорони праці , яких 

обирають самі працівники. 

 

• Забезпечення належних соціальних засобів (наприклад, туалети тощо). 

 

• Вживати заходи, щоб обмежити або уникнути необхідності ручного переміщення 

вантажів, які можуть спричинити травми. 

 

• Забезпечити доступ до першої допомоги. 

 

• Інформувати вас про будь-які накази або звіти про інспекцію, що застосовуються з 

охорони праці, видані Управлінням із охорони праці. 

 

• Не може звільнити вас за відмову від небезпечної роботи 

 

 

Які обов’язки я маю?  

Як працівник, ви також маєте обов’язки щодо охорони 

та безпеки праці. Ви  повинні: 

 

• В першу чергу подбати про своє здоров'я та безпеку та 

здоров'я інших людей, на яких може вплинути робота, 

яку ви виконуєте. 

 

• Використовувати захисне обладнання (як 

персональне, так і обладнання та інструменти), яке рекомендує вам використовувати 

роботодавець. 

 

• Співпрацювати зі своїм роботодавцем, представником з охорони праці ваших працівників і 

керівником проекту (на будівельних майданчиках) з питань охорони праці. 
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• Повідомляти свого роботодавця або керівника про зламане обладнання, техніку або будь-які 

інші проблеми з безпекою. 

 

• Не використовувати обладнання чи механізми, які можуть зашкодити вам чи іншим 

працівникам. 

 

• Відповідально діяти на робочому місці. 

 

• Повідомляти роботодавцеві або керівнику про серйозну небезпеку та порушення Закону 

«Управління з охорони праці» 

 

 

Які законні права я маю? 

 

Відповідно до Закону «Управління з охорони праці» ви маєте право: 

 

• Знати про будь-які небезпеки для здоров'я та безпеки на вашому робочому місці. 

• Брати участь у забезпеченні безпеки та здоров'я робочого місця. 

• Відмовитись  від небезпечної роботи. 

• Вміти працювати на безпечному та здоровому робочому місці, не боячись насильства чи 

переслідування. 

 

 

Де я можу отримати більше інформації? 

 

Ви можете зв’язатися з органом охорони здоров’я та безпеки праці (УОП) стосовно будь-яких 

проблем і запитань щодо здоров’я та безпеки на робочому місці. Будьте впевнені в повній 

конфіденційності – ми не повідомляємо роботодавцям, хто б подав скаргу або попросив нас 

провести розслідування. Крім того, ви також можете зв’язатися з нами анонімно. 

 

 

Як я можу зв’язатися з УОП? 

 

З УОП можна зв’язатися різними способами. 

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

Тел.: 21247677 

У неробочий час та в екстрених випадках: 99496786 

Електронна адреса: ohsa@gov.mt 

Facebook: OHSA Malta 

Завантажте безкоштовний мобільний додаток BSafe@Work 


