Охорона праці на
робочому місці
Профілактика починається з цього
Закон про охорону праці
Онтаріо надає працівникам певні
права. Він також визначає ролі для
роботодавців, керівників і працівників,
щоб вони могли співпрацювати, аби
створювати безпечніші робочі місця.

Поліпшіть охорону праці
• Дізнайтеся про свій спільний комітет
з охорони праці або представника
з питань охорони праці.
• Поговоріть зі своїм роботодавцем,
керівником, працівниками, спільним
комітетом з охорони праці або
представником із питань охорони
праці про проблеми, пов'язані
з охороною праці.
Зателефонуйте до Міністерства праці,
навчання та підвищення кваліфікації
за номером 1-877-202-0008
Повідомляйте про серйозні травми,
смертельні випадки, відмову від роботи
в будь-який час.
Інформація щодо охорони праці на робочому
місці, будні з 8:30 до 17:00.
Надзвичайна ситуація? Завжди негайно
телефонуйте 911.
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Працівники мають право:
• знати про небезпеку на робочому місці та про те, що робити в разі її
виникнення;
• брати участь у розв'язанні проблем, пов'язаних з охороною праці
на робочому місці;
• відмовлятися від роботи, яку вони вважають небезпечною.

Працівники зобов'язані:
• дотримуватися закону та політики і процедур з охорони праці на
робочому місці;
• носити та використовувати захисні засоби, які вимагає роботодавець;
• працювати та діяти так, щоб не зашкодити собі або комусь іншому;
• повідомляти свого керівника про будь-яку небезпеку або травму.

Роботодавці НЕ повинні вживати заходів проти
працівників за дотримання закону та порушення питань
щодо охорони праці.

Роботодавці зобов'язані:

• переконатися, що працівники знають про небезпеку, надаючи
інформацію, інструкції та нагляд щодо того, як працювати безпечно;
• переконатися, що керівники знають, що потрібно для захисту здоров'я
та безпеки працівників на роботі;
• створювати політику та процедури з охорони праці на робочому місці;
• забезпечувати дотримання закону та політики і процедур з охорони
праці на робочому місці всіма працівниками;
• перевіряти, що працівники носять і використовують належні захисні
засоби;
• робити все необхідне для захисту працівників від травм або хвороб,
пов'язаних із роботою.

Керівники зобов'язані:
• розказувати працівникам про небезпеку та реагувати на їхні
побоювання.
• показувати працівникам, як працювати безпечно, і перевіряти, що вони
дотримуються закону та політики і процедур з охорони праці на
робочому місці.
• перевіряти, що працівники носять і використовують належні захисні
засоби.
• робити все необхідне для захисту працівників від травм або хвороб,
пов'язаних із роботою.

