
في والسالمة  الصحة
العملأماكن 

هناتبدأ الحوادث من لوقاية ا
قانون السالمة والصحة المهنية  طييع
(Occupational Health and 

Safety Act) قهم في أونتاريو للعاملين حقو
ويحدد األدوار للمشرفين، وأرباب العمل والعمال 

حتى يتمكنوا من العمل معا لجعل أماكن العمل 
أكثر أمنا.

والسالمة:الصحة تحسين 
 على اللجنة المعنية بشؤون الصحة والسالمة تعرف•	 

أو ممثل عن هذه اللجنة.

 مع رب عملك، المشرف، العمال، ولجنة التحدث•	 
الصحة والسالمة أو ممثل عن هذه اللجنة حول 

المخاوف المتعلقة بالصحة والسالم.

للعمال الحق في:
المخاطر.هذه لتجنب فعله يمكن وما العمل أماكن مخاطر  معرفة •	
العمل.أماكن في والسالمة الصحية المشاكل حل في  المشاركة •	
آمنة.غير أنها يعتقدون أماكن في العمل  رفض •	

يجب على العمال:
المة.السوإجراءات وسياسات العمل مكان في الصحة روط وشالقانون  اتباع •	
العمل.رب قبل من المطلوبة الحماية دات مع استخدامو ارتداء •	
آخر.شخص أي أو أنفسهم إيذاء يتجنبون نحو على  التصرفو العمل•	
رؤسائهم.إلى إصابات أو مخاطر أي عن  اإلبالغ •	

 أي إجراء ضد العمال بسبب اتباعهم القانون وإبداء يجب على أرباب العمل عدم اتخاذ
مخاوف حول السالمة والصحة.

يجب على أرباب العمل:
واإلشراف والتعليم المعلومات توفير خالل من بالمخاطر دراية على العمال كون من  التأكد •	

بأمان.العمل كيفية على 
العمل.في وسالمتهم العمال صحة لحماية مطلوب هو بما دراية على المشرفين كون من  التأكد •	
السالمة.وإجراءات سياسات ووضع للعمل صحية أماكن  إنشاء •	
وإجراءات وسياسات العمل مكان في الصحية والشروط القانون شخص كل يتبع أن من  التأكد •	

السالمة.
للحماية.المناسبة المعدات العمال واستخدام ارتداء من  التأكد •	
إصابتهم أو لألذى التعرض من العمال لحماية الظروف هذه ظل في ضروري  شيءبكل قيام  •	

بالعمل.الصلة ذات بمرض 

يجب على المشرفين:
هتماماتهم.الواالستجابة مخاطر، والاألخطار حول عمال ل اإخبار •	
مكان في الصحة وشروط القانون يتبعون أنهم من وتأكد بأمان، العمل كيفية للعمال  توضيح •	

السالمة.وإجراءات سياسات والعمل 
للحماية.المناسبة المعدات العمال واستخدام ارتداء من  التأكد •	
إصابتهم أو لألذى التعرض من العمال لحماية الظروف هذه ظل في ضروري  شيءبكل القيام  •	

بالعمل.الصلة ذات بمرض 

اتصل بوزارة العمل، قسم التدريب وتطوير 
 ,Ministry of Labour)المهارات 

Training and Skills Development) 
0008-202-877-1على الرقم 

لإلبالغ عن إصابات حرجة، وفيات، ورفض العمل في أي وقت.
وكذا الحصول على معلومات حول الصحة والسالمة في مكان 

5:00  صباحا إلى حدود 8:30العمل، أيام األسبوع من الساعة 
مساء.

.911في حاالت الطوارئ؟ المرجوا االتصال دائما على الفور بالرقم 

المعلومات:من لمزيد 
ontario.ca/healthandsafetyatwork
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