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Опасности и Ризици при Трговија на Мало:
совети за младите работници

Краток преглед
Многу млади луѓе работат во продавници, супермаркети и дуќани. Меѓутоа,
работата во секторот за трговија на мало може да биде опасна, особено кога
сте млади и нови во оваа работа. Некои опасности, како на пример ризикот
од лизгања и падови се регистрирани во многу индустрии. Постојат и други,
кои се повеќе специфични за секторот за трговија на мало. Вие сте
изложени на ризик од возилата што се во движење во областите за
испорака, од објекти кои паѓаат, и истегнувања на вашето тело од
подигнување товари и правење повторливи движења. Вие, исто така, може
да бидете изложени на ризик да бидете навредени или да ви се закануваат
обичните граѓани. Но, постојат некои работи кои може да се преземат за
ефективно да се контролираат овие опасности и ризици. Според Законот,
вашиот работодавач мора да ги процени ризиците со кои вие се соочувате
како млад работник и да преземе мерки за ваша заштита, вклучително и
набавка на заштитна опрема, обезбедувајќи обука и надгледување и
подготвување извештај за тоа кои работи се безбедни за вие да ги
извршувате. Вие, исто така, можете да помогнете за ваша безбедност,
следејќи ги правилата за безбедност, употребувајќи опрема за која сте
присуствувале на обука, знаејќи што треба да правите во итни случаи и со
тоа што ќе се обидете да дознаете повеќе за ризиците со кои ќе се соочите и
како истите да ги совладате.

Факти за работа во продавница
Продавниците, супермаркетите и дуќаните се дел од Секторот за трговија на
мало, со голем дел на вработени млади луѓе. Карактеристиките на оваа
работа се ниска плата, лежерна, работа со скратено работно време и работа
за викенди и работа во смени со голема ротација на персонал. Преку
четвртина од работниците работат хонорарно во овој сектор и многу од нив
се млади работници, особено студенти, кои уште одат на училиште или на
факултет.

Поради тоа што овој сектор е подложен на големи промени, поради тоа што
постои само еден работодавач на млади и неискусни работници и поради тоа
што персоналот многу бргу се менува (т.е. работниците се нови во оваа
работа), особено важно е да се посвети внимание на здравјето и
безбедноста. Исто така, ризиците во Секторот за трговија на мало не се
секогаш очигледни во споредба со другите видови работа што, исто така,
може да значи дека тие не се доволно контролирани.
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Опасности и ризици при работата во продавница и
дуќан
Работата во продавница и дуќан може да ве изложи на разни опасности.
Тука се вклучени:

• насилство од муштериите;
• подигнување товар;
• издолжувања и истегнувања, на пример од повторлива работа;
• лизгања, препнувања и падови;
• стрес, заплашување и сексуално малтретирање;
• опасна опрема, на пример згмечувачи на кутии и сечачи за месо;
• опасности кои се поврзани со поместувањето и складирањето добра,

како на пример предмети кои паѓаат од палети и рафтови и полици
кои се нестабилни или до кои тешко се пристапува, и небезбедни
скали;

• возила во движење во областите за испорака;
• работа со асоцијално работно време.

Одредени опасности зависат од она што се продава.

Дефиниции:
• опасност е се она што може да ви предизвика штета;
• ризик е можноста, голема или мала дека ќе бидете повредени.
• контрола на ризикот вклучува преземање чекори за намалување на

можностите и/или последиците, од опасностите кои ви
предизвикуваат штета.

Превенција на ризици
Законот предвидува работодавачот да го спречи вашето изложување на
опасности и да ви обезбеди обука и дополнителни информации за нив. Ако
сте под 18 години, работодавачите мора да ги проценат ризиците по вашето
здравје и одржливоста на работата која ќе треба да ја работите, ПРЕД да ве
регрутираат. Ова значи да се земе во предвид релативниот недостаток од
искуство, зрелост и свесност за ризиците на младите работници.
Работодавачите мора да се усогласат со националното законодавство
ограничувајќи го бројот на часови кои мора да ги работите, вклучително и
ноќните смени, задачите кои може да ги извршување и машините со кои
работите. Доколку сте на возраст под 18 години се уште мора да
спроведувате постапка на процена на ризик во која треба да ги земете в
предвид искуството, работните вештини и обуката и надгледувањето кое
треба да го имате за безбедно извршување на задачите.
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Насилство и вербална злоупотреба од страна на
муштериите
Насилството од муштериите се случува премногу често во секторот на
трговија на мало. Нападите може да се случат кога персоналот мора да
работи со кражби и грабежи, проблематични луѓе, лути муштерии и пијани
или муштерии кои се под дејство на алкохол. Насилството кон персоналот
вклучува напади, заплашувања, вербална злоупотреба и малтретирање и
може да ве направи нестрпливи или под стрес. Ова не треба да се гледа
како дел од работата и не треба да се обвинувате ако случајно бидете
вмешани во ваков несреќен случај. Спречување насилство вклучува
обрнување на посебно внимание на: средината, направите за безбедност и
сигурност, нивоа на персонал, работни практики, донесувања извештаи,
насоки и обуки.

• вашиот работодавач треба да има донесено постапки за справување
со насилство. Дознајте ги;

• вашиот работодавач треба да ви обезбеди насоки и обука за
превентивни мерки за да се справите со насилство, како на пример
постапки за справување со ситни кражби, грабежи, нападни
муштерии, како да работите со пари, расно и сексуално
малтретирање итн.;

• особено како млад работник, не треба да работите сами во случаи
кога постои голем ризик;

• никогаш не си ја загрозувајте сопствената безбедност за да заштитите
добра или пари;

• поднесете извештај за кои било несреќи кои ви се случиле;
• може ќе ви треба совет или советување по нападот.

Подигнување и/или поместување тешки товари
Подигнувањето и носењето товар се честа причина за повреда меѓу
работниците во продавници. Тежината на товарот, колку далеку истиот
треба да се однесе и колку често, неговата стабилност, форма и големина и
дали треба да се извртите или да се истегнете за да го подигнете влијаат врз
вклучените ризици. Преполнетите магацини, нестабилните рафтови,
небезбедните скали и слабото планирање (како на пример ставање тешки
товари на горните полици) ќе го зголемат ризикот од повреда. Вашиот
работодавач треба да преземе чекори за да ја намали потребата од рачно
подигнување, и за да го намали ризикот со кој се соочувате во остатокот од
задачите23:

• тие треба да обезбедат механички помагала и колички. Осигурете се
дека ќе ги користите;

• треба да бидете обучени за безбедно подигнување и како да
забележите и избегнете ризици;

• секогаш користете скалила или скала кога предметите треба да се
постават или да се земат од/на повисока полица. Никогаш не
качувајте се на рафтовите за да го земете тоа што ви е потребно;

• побарајте помош за да подигнете или поместите нешто тешко или
чудно;
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• внимавајте на пренатоварени или лошо спакувани „заштитни кафези“
(кои често се користат за испорака на стока во продавниците);

• пријавете какви било небезбедни услови, на пример, проблеми со
количките, скалите, рафтовите или полиците.

Шинувања и истегнувања (мускулно-скелетни
нарушувања)
Задачите како на пример подигнувањето товар, посегнувањето, работата во
чудни положби, работата со алатки кои се тешки за употребување и брзите
и повторливи движења може да ни нанесат рани и да ни предизвикаат
болки. Во некои околности, ова може да резултираат со оштетување на
грбот, мускулите, зглобовите, тетивите и нервите. Овие видови повреди се
наречени мускулно-скелетни нарушувања или МСН. Стоењето неколку часа
може да предизвика болки во грбот и болки во нозете. Меѓутоа ако седите
лошо подолг период тоа, исто така, може лошо да влијае врз вас.

Операторите за проверка во супермаркетите се група која е изложена на
ризик. Ова се случува поради: активности на повторено посегнување и
работа со товар во чудни положби; поради лоша положба при седењето или
воопшто поради неседење; несоодветни кочници; прекумерна изложеност
на топло или ладно, и поради слабо проектирани бар-код читачи.

Исто така, малите болки може да прераснат во трајни, болни и
онеспособувачки услови со тек на времето, и затоа не треба да ги
игнорирате.

Подобро проектираните алатки, работни станици и седишта (особено
седишта кои ви овозможуваат да седите и да стоите), ротацијата на
задачата и соодветните паузи за одмор може да им помогнат на сите да
избегнат какво било повредување.

• ако забележите дека работите со чудни движења или во неудобни
положби, или ако чувствувате болки од работата, пријавете го тоа;

• прашајте дали вашата работна област може да се прилагоди за
подобро да се адаптирате;

• доколку вашата работа се извршува во седечка положба, вашиот
стол треба да биде удобен и да го поддржува вашиот грб, задниот
дел и висината треба лесно да бидат прилагодливи и треба да ви се
покаже како да го вршите прилагодувањето. Пријавете ги сите
проблеми со столот, на пример, доколку е неудобен, доколку не може
да се прилагоди или доколку е нестабилен или скршен. Може ќе ви
биде потребно место за одморање на нозете;

• видете дали може да ја ротирате работата која ја работите;
• користете ги вашите паузи за одмор.

Лизгања, препнувања и падови
Лизгањата и препнувањата се честа причина за повреди, од кои и двете се
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однесуваат за персоналот и за муштериите. Влажните или нееднакви
подови, исипаните течности на подот и работите кои се оставени на подот
се едни од главните причини. Вие треба:

• да пријавите какви било небезбедни услови или несреќи;
• да носите обувки што ќе ви помогнат да го спречите лизгањето.

Удобните обувки се исто така важни доколку мора да работите во
стоечка положба;

• чувајте ги предметите подалеку од подот и од премините итн.;
• набрзина расчистете ги скршените работи/исипаните течности.

Обука
Вашиот работодавач има должност да ви обезбеди информации и обука во
однос на ризиците и како да ги избегнете истите, и тоа бесплатно во
рамките на работното време, дури и доколку сте на краткорочен договор за
работа или работите со скратено работно време. Вие треба:

• да ги следите советите и обуката кои ви се понудени;
• не извршувајте работа која мислите дека вклучува ризик ако не ви

биле дадени информации и обука во безбедни постапки. Ова
вклучува работи како на пример употреба на опремата, скалите и
хемикалиите и справување во насилни ситуации.

Дополнителни информации и референции

Ако сакате да знаете повеќе:

Ресурси за младите луѓе при работа и безбедност:
http://ew2006.osha.europa.eu/

Информации за индивидуалните опасности и ризици во различни работни
места: http://osha.europa.eu/

Листи со факти за млади луѓе:
• Опасности при барањето работа:

http://osha.europa.eu/publications/factsheets/66Factsheets
• Вашите права за безбедна и здрава работа:

http://osha.europa.eu/publications/factsheets/65

Повеќе информации за специфичните ризици во секторот за
трговија на мало:
• http://osha.europa.eu/goodpractice/person/youngpeople/indextopi

c?topicpath=/goodpractice/person/youngpeople/shopsandsuperm  arkets
• http://osha.europa.eu/ThesaurusProxy/54161A/56761B/58921C/thesa

urusitemview

http://osha.europa.eu/publications/factsheets/66Factsheets
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/65
http://osha.europa.eu/goodpractice/person/youngpeople/indextopi
http://osha.europa.eu/ThesaurusProxy/54161A/56761B/58921C/thesa
http://osha.europa.eu/
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• OSH Guidelines from the Danish Labour Inspection for Small Shops
including Information for Young Workers

• http://www.at.dk/sw5790.asp
• OSH Guidelines for Supermarkets and General Stores including some

Remarks for Young Workers
• http://www.at.dk/sw11066.asp
• Дирекција за Здравје и Безбедност.

• Здравје и Безбедност при Работа – Сектори за Продажба на Мало и
Дистрибуција
http://www.hsa.ie/files/product20040615105646RetDist.pdf

Безбедност во Малите Продавници
http://www.hsa.ie/files/product20051101023338shopsafety.pdf

http://www.at.dk/sw5790.asp
http://www.at.dk/sw11066.asp
http://www.hsa.ie/files/product20040615105646RetDist.pdf
http://www.hsa.ie/files/product20051101023338shopsafety.pdf
http://osha.europa.eu/
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