معلومات
للعمال المهاجرين
حول البقاء
بصحة وآمن اثناء وجودهم
في العمل

أكتوبر 2020
هيئة الصحة والسالمة المهنية

دورا في جعل عملك آمنًا؟
كل يوم  ،يصاب العمال أثناء العمل .لكن هل تعلم أن لك ولصاحب العمل ً

NOVEMBER 5
قد يكون ذلك منذ قدومك إلى مالطا فأنت تقوم بعمل لم تكن معتادًا عليه  ،أو ربما تستخدم أدوات أو آالت لم تستخدمها من قبل.
ضا عن نوع العمل الذي كان لديك في بلدك.
قد تكون الوظيفة التي تقوم بها اآلن مختلفة تما ًما أي ً

في مالطا  ،يُطلق على القانون األساسي الذي يحمي األشخاص في العمل قانون هيئة الصحة والسالمة المهنية.
ضا الحقوق (والواجبات)
هذا القانون واللوائح األخرى وجدت لمساعدة في جعل أماكن العمل أكثر أمانًا وإلعطاء العمال أي ً
األساسية للحفاظ على سالمتهم في العمل.
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من يشمله قانون هيئة الصحة والسالمة المهنية؟
جميع العاملين في جميع أماكن العمل في مالطا وغوزو.
هذا يعني أنه بصرف النظر عن العاملين بدوام كامل وبدوام جزئي ،فإن جميع
األشخاص اآلخرين الذين يقومون بعمل (حتى لبضع ساعات) يتمتعون بالحماية.
ضا جميع أماكن العمل ،على سبيل المثال فأن العمال في المنازل
ويشمل أي ً
ومقدمي الرعاية المقيمين يتمتعون ايضا بالحماية.

كيف يمكن أن تصاب أو تمرض في العمل؟
هناك طرق عديدة يمكنك من خاللها اإلصابة أو المرض في العمل .من المهم للغاية أن تتذكر أنه إذا كان هناك خطر
فهناك احتمال حدوث إصابة أو مرض.
تتضمن بعض األمثلة :العمل من ارتفاعات بدون حماية ،والقيام بعمل لم تدرب على القيام به ,والعمل مع آالت أو
أدوات جديدة ,واالنزالق على أرضيات مبللة أو زلقة ,ورفع األشياء الثقيلة  ،والعمل مع المواد الكيميائية دون
الحماية الالزمة .بالطبع هناك العديد من األمثلة.

ماذا يجب أن يفعل صاحب العمل؟
بموجب القانون  ،يجب على جميع أصحاب العمل الحفاظ على صحة وسالمة جميع العمال في جميع األوقات .عالوة
على ذلك  ،يجب على صاحب العمل:
تزويدك بجميع المعلومات واإلشراف والتدريب لضمان حماية صحتك وسالمتك في العمل.
إبالغك بأي مخاطر في مكان العمل واتخاذ جميع االحتياطات الالزمة
لحمايتك.
تأكد من وجود إجراءات العمل اآلمنة في مكانها الصحيح واتباعها.
مدك بمعدات الحماية الشخصية (مثل حزام األمان  ،والقبعة الصلبة ،
والقفازات  ،وغطاء األذن) مجانًا عند الحاجة.
تأكد من استخدام اآلالت واألدوات ومعدات الحماية الشخصية بشكل صحيح.
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تأكد من أن جميع معدات السالمة في حالة جيدة ويتم صيانتها بشكل
منتظم .هذا ينطبق على كل من معدات الحماية الشخصية وحراس
السالمة على األدوات واآلالت.
التعاون مع ممثلي صحة وسالمة العمال الذين يتم اختيارهم من قبل
العمال أنفسهم.
توفير مرافق رعاية مناسبة (مثل المراحيض  ،إلخ).
اتخذ إجرا ًء لتقليل أو تجنب الحاجة إلى التعامل اليدوي مع األحمال التي قد تسبب اإلصابة.
توفير الوصول والحصول إلى اإلسعافات األولية.
إبالغك بأي أوامر أو تقارير تفتيش تتعلق بالصحة والسالمة صادرة عن هيئة الصحة والسالمة المهنية.
ال يمكن طردك من العمل لرفضك العمل في وضع غير اآلمن.

ما هي مسؤولياتي؟
ضا مسؤوليات تتعلق بالصحة والسالمة في العمل .في الواقع  ،يجب عليك:
كعامل  ،لديك أي ً
اهتم في المقام األول بصحتك وسالمتك وصحة اآلخرين الذين قد
يتأثرون بالعمل الذي تقوم به.
استخدم معدات السالمة (الشخصية وتلك الموجودة على اآلالت
واألدوات) التي يخبرك صاحب العمل باستخدامها.
تعاون مع صاحب العمل وممثل الصحة والسالمة لعمالك
ومشرف المشروع (في مواقع البناء) بشأن قضايا الصحة
والسالمة.
أخبر صاحب العمل أو المشرف عن المعدات أو اآلالت المعطلة أو أي مشاكل أخرى تتعلق بالسالمة.
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ال تستخدم المعدات أو اآلالت التي يمكن أن تضر بك أو بالعمال اآلخرين.
التصرف بمسؤولية في مكان العمل.
إبالغ صاحب العمل أو المشرف بأي خطر وانتهاكات لقانون هيئة الصحة والسالمة المهنية.

ما هي الحقوق القانونية التي أمتلكها؟
بموجب قانون هيئة الصحة والسالمة المهنية ،يحق لك.
تعرف على أي مخاطر تتعلق بالصحة والسالمة في مكان عملك.
المشاركة في الحفاظ على مكان العمل آمنًا وصحيًا.
رفض العمل في الوضع الغير اآلمن.
قادرا على العمل في مكان عمل آمن وصحي  ،دون خوف من العنف أو التحرش.
أن تكون ً

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟
يمكنك االتصال بهيئة الصحة والسالمة المهنية ((OHSA
بشأن أي مخاوف واستفسارات قد تكون لديك حول الصحة والسالمة في مكان العمل .كن مطمئنًا إلى السرية التامة-
ضا
نحن ال نخبر أصحاب العمل الذين كانوا سيقدمون شكوى أو يطلبون منا التحقيق .عالوة على ذلك ،يمكنك أي ً
االتصال بنا بطريقة مجهولة.

كيف يمكنني االتصال بـ هيئة الصحة والسالمة المهنية؟
يمكن االتصال بهيئة الصحة والسالمة المهنية من خالل وسائل مختلفة
العنوان 17, Triq Edgar Ferro, Pietá PTA 1533, Malta :
رقم الهاتف 21247677:
بعد ساعات الدوام الرسمي وفي حاالت الطوارئ 99496786 :
االيميل ohsa@gov.mt :
فيس بوك OHSA Malta:
قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول المجاني BSafe@Work :
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