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Извршно резиме

Секторот за хотели, ресторани и угостителство (Horeca) опфаќа голем број различни бизниси, 
вклучувајќи хотели, пабови и ресторани, угостителски компании по договор во различни 
индустриски и комерцијални објекти, ресторани за брза храна за носење (која се нарачува 
и се зема од ресторанот), кафулиња и бистроа. Тој има важна улога како креатор на работни 
места во услужниот сектор и во економијата како целина во многу земји-членки на ЕУ.

Имајќи предвид дека во секторот за хотели, ресторани и угостителство (Horeca) има повеќе 
од 7.8 милиони вработени, важно е да се управува со ризиците и да се спречат причините за 
несреќи и лошо здравје во овој сектор.

Целта на овој извештај е да обезбеди подостапни информации кои се однесуваат на 
безбедноста и здравјето при работа во секторот за хотели, ресторани и угостителство 
(Horeca), како и да се овозможи преглед на добрите практики на ниво на политика и на ниво 
на работно место.

Секторот за хотели и ресторани вклучува голем број задачи и работни места кои носат 
различни ризици. Сложеноста на секторот го отежнува приказот на едно исцрпно гледиште 
на ситуацијата. Голем дел од вниманието е посветен на работата во кујни, а во помала мера, 
на келнерите. Помошните активности како што се чистењето, набавката на стоки, итн. се 
застапени во научната литература по случаен избор.

Во првиот дел од извештајот претставени се клучните прашања кои се однесуваат на секторот 
за хотели, ресторани и угостителство и соодветната статистика, како што се карактеристиките 
на пазарот за вработување, професионалните несреќи и болестите.

Потоа во извештајот се проучуваат преземените политички иницијативи за намалување на 
ризиците по безбедноста и здравјето на работниците на национално и меѓународно ниво, 
сликовито опфаќајќи ги активностите ширум ЕУ и одредувајќи ги факторите за успех.

Тешко е да се процени реалното влијание на постоечките европски, национални и локални 
политки врз работните услови на секторот. Со текот на годините, законодавството за 
безбедност и здравје при работа стана посложено. Деведесет проценти од сите места во 
секторот за хотели, ресторани и угостителство имаат помалку од 10 вработени и многу од 
нив се семеен бизнис. На работодавците често им недостасуваат време и ресурси за да ги 
разберат и да ги следат законските прашања кои се применуваат за секторот. Спроведувањето 
на законодавството на ниво на компанија изгледа дека е реален проблем во секторот.

Во овој дел исто така е прикажан фактот дека политиките кои се специфични за областа 
се исклучок за секторот за хотели, ресторани и угостителство. Дискусијата и воведувањето 
на разни политики, како на пример Анализа на опасностите и критичните контролни точки 
(HACCP) или забраната за пушење, поинтензивно го фокусираа вниманието на државните 
институции и давателите на услуги за превенција кон овој сектор, а во некои случаи ова доведе 
до дополнителни мерки во полето на безбедност и здравје. Разгледувајќи ги различните 
пристапи кои може да се забележат во Европа, честопати е тешко да се процени кога може 
да се каже дека дека една мерка или ограничена програма за превенција станала ‘политика’.

Во следниот дел е даден – преку анализа на постоечко истражување и литература – преглед 
на состојбата на безбедноста и здравјето при работа во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство и на работните услови, а утврдени се и промените кои се случуваат во рамките 
на секторот кои (може да) влијаат на безбедноста и здравјето при работа кај работниците.

Работната сила во секторот се соочува со голем број физички и психосоцијални ризици.

Карактеристиките на секторот причинуваат нетипични услови за вработување и работа. Ова 
се одразува на работното време, како и на видот на договори. Генерално, секторот изискува 
поголема флексибилност во работните односи и распределба на работното време со цел да 
се справи со конкуренцијата. Сепак, важно е да се земат предвид и потребите на вработените.
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for more fl exibility in working relations and the distribution of working time in order to 
cope with the competition. It is important though that the employees’ needs are also 
taken into account.

The hotels and restaurants sector is rapidly changing with regard to the use of 
technologies, administration, customer demands, etc. This is also aff ecting the structure 
of the sector.

In terms of occupational accidents, slips, trips and falls, as well as cuts and burns 
represent the largest share. In the fi eld of occupational diseases, musculoskeletal 
diseases and skin diseases predominate. Hazards and risks, diffi  cult working conditions 
and work-related accident and disease rates are described in many places for the 
Horeca sector; the branch-specifi c prevention strategies in Europe are, on the contrary, 
hardly described at all.

The next section provides an overview of policy initiatives undertaken to reduce the 
risk to workers’ health and safety at the local, regional and sector levels. These include 
guides, actions and strategies, including action undertaken by social partners (e.g. 
through voluntary agreements).

The report then focuses on the prevention of risks to workers in this sector. It provides 
descriptions of 18 practical actions at workplace level and their background, including 
the groups who are targeted, and ways of identifying and assessing results, side eff ects, 
success factors, and problems.

The case studies included in this report were chosen to show the range of diff erent 
risks that the Horeca sector sees, refl ecting the great variety of working environments 
in this sector. They cover restaurants and hotels, but also school canteens and clubs 
and bars. The keys to the success of risk prevention actions include:

■  good risk assessment;
■  worker involvement;
■  management commitment;
■  successful partnership for large-scale actions on a regional, national or sector level;
■  training being adapted to diff erent groups of people;
■  a combination of the various means of action.

The main conclusion of the report is that the future challenge is to develop prevention 
strategies which protect employees in the Horeca sector eff ectively. The following 
factors of success seem to be important here.

■  Strategies should be oriented to the specifi c requirements of this sector and to the specifi c 
target groups (e.g. female workers, young workers, migrant workers, entrepreneurs).

■  Reliable partners must be found who serve as champions, and promote nationwide 
implementation (employers’ and employees’ associations, vocational schools, etc.). 
Networks should be created for this purpose.

■  Enterprises and employees have to be sensitised in relation to health and safety, and 
as far as possible have to be included in the development of measures.

■  Motivated enterprises need to be given practical advice and information.
■  Methods of analysis have to be developed in order to identify enterprises with a high 

risk potential and there should be practical support for putting in place adequate 
prevention measures.
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Секторот за хотели и ресторани брзо се менува во однос на употребата на технологии, 
администрацијата (управувањето), барањата на клиентите, итн. Ова исто така влијае на структурата 
на секторот.

Во однос на професионалните несреќи, најголем удел имаат лизгањата, сопнувањата и паѓањата, 
како и исекотините и изгорениците. Во полето на професионалните болести, доминираат 
мускулоскелетните болести и болестите на кожата. Опасностите и ризиците, тешките услови за 
работа и стапките на несреќи и болести како последица на работата се опишани на многу места за 
секторот за хотели, ресторани и угостителство; а спротивно на тоа, малку се пишува за стратегиите 
за превенција во Европа кои се специфични за областа.

Во следниот дел е даден преглед на преземените политички иницијативи за намалување на 
ризикот по безбедноста и здравјето на работниците на локално, регионално ниво и на секторско 
ниво. Овие иницијативи опфаќаат насоки, активности и стратегии, вклучувајќи активност која ја 
преземаат социјалните партнери (на пример преку доброволни договори).

Потоа извештајот се фокусира на превенцијата на ризици за работниците во овој сектор. Тој дава 
описи на 18 практични дејства на ниво на работно место и нивна позадина, вклучувајќи ги целните 
групи, како и начините за одредување и проценка на резултати, несакани ефекти, фактори за 
успех и проблеми.

Студиите на случај вклучени во овој извештај се избрани со цел да го прикажат опсегот на 
различни ризици согледани во секторот за хотели, ресторани и угостителство, одразувајќи ги 
различните работни средини во овој сектор. Тие опфаќаат ресторани и хотели, но исто така и 
училишни мензи и клубови, како и барови. Од суштинско значење за успехот на активностите за 
превенција на ризик е следното:
�� добра проценка на ризик;
�� вклученост на работниците;
�� посветеност на раководството;
�� успешно партнерство за активности од големи размери на регионално, национално или 

секторско ниво;
�� прилагодување на обуката на различните групи на луѓе;
�� комбинација од различните средства за дејствување.

Главниот заклучок од извештајот е дека иден предизвик е подготовката на стратегии за 
превенција кои ефективно ги заштитуваат вработените во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство. Овде се важни следните фактори за успех.
�� Стратегиите треба да се ориентирани кон специфичните барања на овој сектор и кон 

специфичните целни групи (пр. жени работнички, млади работници, мигрантски работници, 
претприемачи).

�� Мора да се најдат сигурни партнери кои служат како поборници и да се промовира 
спроведувањето на национално ниво (здруженија на работодавци и вработени, стручни 
училишта, итн.). За оваа цел треба да се создаваат мрежи.

�� Претпријатијата и работниците треба да се чувствителни во однос на безбедноста и 
здравјето и колку е можно повеќе да се вклучени во развојот на мерки.

�� Мотивираните претпријатија треба да добијат практични совети и информации.
�� Треба да се изготват методи за анализа со цел да се одредат претпријатија со висок 

потенцијал за ризик и треба практично да се поддржи воспоставувањето на соодветни 
превентивни мерки.
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Листа на кратенки кои често се користат во извештајот

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen (Шема за локално јавно здравствено осигурување)

AUVA — Австриско социјално осигурување за професионални ризици

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (Институт за безбедност 
и здравје при работа на Германското социјално осигурување од несреќи)

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst (Колективен договор)

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos (Шпанска 
конфедерација на хотели и туристичко сместување)

CSR — корпоративна општествена одговорност

CWA — колективни договори за работа

EF — Eurofound (Европска фондација за подобрување на условите за живеење и работа)

EFFAT — Европска федерација на синдикати за храна, земјоделство и туризам

EHO —службеник за еколошко здравје

EMCC — Европски мониторинг центар за промени

ESF — Европска научна фондација

ETS — чад од тутун во животната средина 

Eurofound — Европска фондација за подобрување на условите за живеење и работа

FAS — Шведски совет за работен век и социјални истражувања

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria (Шпанска федерација за угостителство)

FERCO — Европска федерација за угостителски организации по договор

FIOH — Фински институт за здравје при работа

FPRL — Национална фондација за превенција од професионални ризици

HACCP — Анализа на опасностите и критичните контролни точки

Horeca — Сектор за хотели, ресторани и угостителство

HRF — Hotel och restaurangfacket’s (Унија на хотели и ресторани)

HSE — Извршно тело за безбедност и здравје

IHF — Ирска хотелска федерација

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité (Национален институт за 
истражување и безбедност)

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho (Институт за хигиена, 
безбедност и здравје при работа)

ISME — Ирско здружение за мали и средни претпријатија

ISPESL — Национален институт за превенција и безбедност при работа (Италија)

IV — Федерација на австриската индустрија

MSDs — мускулоскелетни нарушувања

ÖGB — Австриски синдикат

OSH — Безбедност и здравје при работа

OUXEB-SEK — Федерација на вработени од хотелската индустрија

PASYXE — Панкипарско здружение на хотелиери

PEO — Панкипарска федерација на трудот

SEK — Конфедерација на работници во Кипар
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders
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SFA — Здружение на мали фирми

SMEs — мали и средни претпријатија

STEK — Здружение на туристички претпријатија од Кипар

SWEA — Шведски надлежен орган за работна средина

SYXKA-PEO — Унија на хотелски и рекреативни работници од Кипар

Unihsnor — Синдикати на хотели и ресторани во северниот дел на Порутугалија

WKO — Австриска сојузна економска комора
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Во секторот за хотели, ресторани и угостителство има повеќе од 7,8 милиони 
вработени лица во ЕУ и овој сектор се карактеризира со големи барања за работата 
(особено поради директни договори со клиенти) и голем физички обем на работата. 
Преовладуваат непостојани модели на вработување, oсобено сезонска работа. Голем 
дел од вработените во овој сектор се жени работнички, млади работници и мигрантски 
работници.

Овој сектор опфаќа голем број работни места, повеќе од само хотели и ресторани. 
Многу лица се вработени во угостителството на други работни места како што се 
училишта и болници.

1.1 Целта на овој извештај

Целта на овој извештај е да овозможи достапни информации кои се однесуваат на 
безбедноста и здравјето при работа во секторот за хотели, ресторани и угостителство 
и да даде преглед на добрите практики на ниво на политика и на ниво на работно 
место.

1.2. Методологија

Методологијата користена за овој извештај го вклучува следното:
�� кратко репрезентативно испитување на ниво на Европа, за да се добијат важните 

информации од сите земји на ЕУ во врска со политики и практики во ЕУ-25, на 
ниво на сектор, локално, национално и наднационално ниво;

�� истражување за превенцијата на ризици во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство, наведено во достапни извори како што се извештаи, информативни 
листови, анкети, статии и насоки;

�� избор и опис на ЕУ-25 дејства на работното место за да спречи повреда 
на работниците во секторот. Се разгледаа голем број случаи низ ЕУ, кои ги 
прикажуваат различните фактори кои се однесуваат на превенцијата на ризици 
за работниците во секторот, во кои се утврдени фактори за успех и се извлечени 
заклучоци.
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1.3. Структура

Извештајот е поделен на различни делови и го претставува следното:

Карактеристики на секторот и работни услови

Овој дел вклучува краток опис на клучните прашања кои се однесуваат на секторот 
за хотели, ресторани и угостителство, заедно со соодветната статистика. Дава 
преглед на состојбата на безбедноста и здравјето при работа во секторот, како и на 
работните услови. 

Европски и национални политики, дејства, програми и кампањи

Целта на овој дел е да ги испита преземените политички иницијативи за да се намали 
ризикот по безбедноста и здравјето на работниците на европско, национално, 
регионално, локално и секторско ниво, давајќи репрезентативно опфаќање на 
активностите низ ЕУ и утврдувајќи фактори за успех. Тие исто така опфаќаат насоки, 
активности и стратегии, вклучувајќи активност која ја преземаат социјалните 
партнери (пр. преку доброволни договори).

Примери на добра практика

Овој дел од извештајот се сосредоточува на превенцијата на ризици за работниците 
во овој сектор. Дава описи на практични активности на ниво на работно место и 
нивна позадина, вклучувајќи целни групи и начини за утврдување и проценка на 
резултатите, несаканите ефекти, факторите за успех и проблемите.

Заклучоци и дискусија

Заклучоците ги спојуваат сите аспекти опфатени во извештајот и го резимираат 
следното:
�� преземените политички пристапи во рамките на ЕУ на сите нивоа за да се сведат 

на минимум професионалните ризици во секторот;
�� фактори за успех во активности на работното место за да се спречат ризиците; и
�� тековната состојба на истражувањето за превенција на ризиците во овој сектор.
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The hotel and restaurant sector — which mainly covers hotels, restaurants, cafés and 
bars, camping grounds, canteens and catering — has witnessed tremendous 
development in the European Union. Restaurant chains and fast-food restaurants, in 
particular, have experienced considerable growth. In 2004, hotels and restaurants 
provided jobs for nearly 7.8 million people or 4 % of total employment in the EU-25 
(Bovagnet, 2005). In recent years, the sector has grown strongly, and hence plays an 
important role as a job creator in both the whole economy and the service sector in 
many EU Member States (Schmidt, 2003). Whereas the employment growth rate in 
2003/04 was just 0.6 % in the overall EU economy, it was 4.0 % in the Horeca sector 
(Bovagnet, 2005).

According to the analysis of the European Monitoring Centre on Change, restaurants, 
bars and catering enterprises (H55.3 to H55.5) dominate the sector (EMCC, 2005). In spite 
of the increasing presence of big hotel chains and franchises and the success of fast-food 
restaurants, more than 90 % of companies are micro-enterprises employing 10 employees 
or less. Many companies are family run. On average, each enterprise in the EU employs 
around 5.4 employees. Enterprises with fewer than 50 employees account for 99 % of all 
enterprises and generated 66 % of total turnover (see Figure 1). At the same time, large 
enterprises (>250 employees) account for only 0.1 % of total enterprises and employ 
around 20 % of the sector’s workforce (Faes-Cannito, 2004, EMCC, 2005)

Figure 1:  Share of enterprises, employment and turnover in hotels and restaurants, by size class in the 
EU, 2001

Source: Faes-Cannito, F., ‘Hotels and Restaurants in Europe’, Statistics in focus.
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2.1. Пазарот за вработување

Секторот за хотели и ресторани – кој главно опфаќа хотели, ресторани, кафулиња и 
барови, кампови, мензи и угостителство – беше сведок на огромен развој во Европската 
унија. Особено синџирите на ресторани и рестораните за брза храна постигнаа 
значителен пораст. Во 2004 година, хотелите и рестораните обезбедија работни 
места за приближно 7,8 милиони лица или 4% од вкупниот број на вработувања во 
ЕУ-25 (Бовањет - Bovagnet, 2005). Овој сектор имаше значителен подем во последните 
години и оттука има важна улога како креатор на работни места во целата економија и 
секторот за услуги во многу земји-членки на ЕУ (Шмит – Schmidt, 2003). Додека стапката 
на пораст на вработувањата во 2003/04 беше само 0.6% од целокупната економија 
на ЕУ, оваа стапка изнесуваше 4.0% во секторот за хотели, ресторани и угостителство 
(Бовањет – Bovagnet, 2005).

Според анализата на Европскиот мониторинг центар за промени, во секторот 
доминираат рестораните, баровите и угостителските претпријатија (Н55.3 до Н55.5) 
(EMCC, 2005). Наместо растечкото присуство на големи синџири на хотели и франшизи 
и успехот на рестораните за брза храна, повеќе од 90% од компаниите се микро-
претпријатија со 10 или помалку од 10 вработени. Многу од нив се семеен бизнис. Во 
просек, секое претпријатие во ЕУ има околу 5,4 вработени. Претпријатијата со помалку 
од 50 вработени претставуваат 99% од сите претпријатија и придонесоа со 66% во 
вкупниот обрт (погледнете ја Сликата 1). Истовремено, големите претпријатија (>250 
вработени) претставуваат само 0,1% од вкупниот број на претпријатија и во нив се 
вработени околу 20% од работната сила во секторот (Фаес-Канито - Faes-Cannito, 2004, 
EMCC, 2005)

Слика 1: Удел на претпријатија, вработување и обрт во хотели и ресторани, по класа на 
големина во ЕУ, 2001

% од вкупниот сектор на услуги (NACE Рев.1, делови G до K) 

Извор: Фаес-Канито, Ф. - Faes-Cannito, F., „Хотели и ресторани во Европа“, Статистика 
во фокус.   

1-9 вработени 10-49 
вработени

50-249 
вработени

250 или повеќе 
вработени

Претпријатија Вработување Обрт



Заштита на работниците во хотели, ресторани и угостителството
Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A

GEN
CY FOR S

AFETY AND H
EALTH AT W

ORK

7

L I S T  O F  A B B R E V I A T I O N S  F R E Q U E N T L Y  U S E D 
I N  T H E  R E P O R T

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

15

2.2. Структура на вработување

2.2.1. Возраст

Уделот на млади работници (16-24 години) е голем во споредба со секторот на услуги 
и целата економија воопшто. Лицата на возраст под 35 години сочинуваат 48% од 
вкупниот број на вработувања во секторот за хотели и ресторани. Од друга страна, 
лицата на возраст од 55 години и постари од 55 години сочинуваат помалку од 10% од 
вкупниот број на вработувања (ЕУ-25, статистика за 2004 година, Eurostat, 2005).

Младите работници главно се вработени во ресторани и барови. Мензите, камповите и 
сместувачките капацитети за краток престој обично имаат поголем удел на работници 
од повисоките старосни категории (45 до 64 години). Во јужноевропските земји, 
младите работници поверојатно ќе ги видите како вработени во ресторани и мензи, 
отколку во хотели.

Според извештајот за работните услови во секторот (Клеин Хеселинк и др. – Klein 
Hesselink, et al. 2004), причините за оваа конкретна старосна структура произлегуваат 
од условите на пазарот на трудот за овој сектор.

�� Ниската плата и побарувачката за неквалификувана или нискоквалификувана 
работна сила овозможија влез на млади лица на пазарот на трудот преку овој 
сектор.

�� Со оглед на фактот што потребата од сезонска работа е голема, младите можат 
привремено да заработуваат пари за време на училишниот распуст. Динамичната 
социјална средина на секторот ги привлекува, а работењето доцна навечер, 
рано наутро, за време на викендите или на државните празници, како и долгото 
работно време, не им влијаат толку многу колку што им влијаат на постарите 
работници, бидејќи многу од младите сѐ уште немаат семејни обврски. Лошите 
услови за вработување предизвикуваат двоумење кај постарите лица за работа 
во секторот, бидејќи тие имаат потреба од постабилна средина за да ги исполнат 
своите семејни обврски.

�� Работата е физички напорна.
�� Само некои од работните места овозможуваат перспектива за доживотна кариера.

Секторот се смета за добра почетна точка за работа, но работниците може да си заминат 
по неколку години поради неповолните работни услови. Сепак, во последните години, 
најголем дел од порастот на бројот на вработувања во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство беше помеѓу постарите работници и работниците со скратено работно 
време, кој достигна значителни вредности од 2000 до 2004 година, додека бројот 
на лица од 15 до 34 години во секторот остана во голем дел непроменет. Всушност 
најголемото зголемување е забележано токму во категоријата на лица на возраст над 
55 години, односно околу 30% (Хеј - Hay, 2005; Eurostat). Со демографските промени во 
Европа и растечката невработеност, може да се очекува дополнително зголемување на 
бројот на постари работници во секторот за хотели, ресторани и угостителство бидејќи 
секторот нуди можност за наоѓање работа без никакви квалификации.

2.2.2. Пол

Во 2004 година жените претставуваа најголем дел од работната сила во секторот за 
хотели, ресторани и угостителство (54%) и вработеноста кај жените побрзо се зголеми 
отколку вработеноста кај мажите помеѓу 1999 и 2001 година (5,9% во споредба со 
5,2%). Нивниот удел исто така се зголеми во новите земји-членки. Најважен удел на 
жените работнички беше регистриран во Латвија, Литванија, Естонија и Финска со 
повеќе од 70% (Eurostat, 2005, Клеин Хеселинк, Ј. и др. – Klein Hesselink, J. et al. 2004). 
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Жените се поприсутни во основните работи во секторот како што се одржување на 
хигиената и работа во ресторан. Според извештајот за хотели и ресторани на Eurofound 
(Клеин Хеселинк – Klein Hesselink, 2004) повеќе жени отколку мажи работат во мензи, 
итн. Мажите доминираат на повисоките позиции како што се надзорен персонал, 
раководители и готвачи (EMCC, 2005).

2.2.3. Мигрантски работници и етнички малцинства

Многу мигрантски работници влегуваат во секторот преку сезонска работа или 
работа по потреба. Нивните работни места генерално се помалку сигурни отколку 
работните места на жителите од земјата. Истовремено мигрантите почесто работат 
во нездрави средини, прифаќајќи поопасни работи и почесто работат под нивото 
на нивните квалификации. Се проценува дека уделот на мигрантите во ЕУ е помеѓу 
6 и 14 проценти, но не е позната вистинската бројка со оглед на фактот што многу 
од овие работници остануваат нерегистрирани. Најчесто пријавуваните бариери за 
безбедноста и здравјето се однесуваат на лошите јазични вештини, ниското ниво на 
образование, недостатокот на познавање на правата на вработување, незнаење кому 
да се обратат во случај на проблем, ниската плата и потешкотиите во потврдувањето 
на квалификациите. Многу често разликите во националноста или етничкото потекло 
водат до дискриминација во однос на пристапот до пазарот на трудот, како и во однос 
на работното место (М. -Вартиа-Ваананен, М. -Vartia-Väänänen, M., Пахкин К. и др.- 
Pahkin K. et al. 2006; ILO, 2001; ILO, 2003; AFL-CIO, 2005).

2.2.4. Ниво на образование

Во 2000 година повеќе од 40% од вработените во секторот беа релативно 
неквалификувани (ЕУ-15) и помалку од еден вработен во 10 имаше стекнато високо 
ниво на образование. Раководителите на компании и раководството на средно ниво 
претставуваат само мал удел од вработените (Фаес-Канито – Faes-Cannito, 2004).

Во 2004 година се забележа мало подобрување во квалификациите на работниците и 
уделот на нискоквалификувани вработени малку се намали (Хеј – Hay, 2005a, 2005б).

2.2.5. Договори со скратено работно време и со полно работно време

Работата со скратено работно време е повообичаена во секторот отколку во остатокот 
од економијата: Во 2004 година 28% од вработувањата биле со скратено работно време, 
во споредба со само 18% во целата економија. И покрај тоа, вработувањето со полно 
работно време во секторот за хотели, ресторани и угостителство е поважно отколку 
вработувањето со скратено работно време (74% до 26%) освен во Холандија каде што 
бројот на вработувања со скратено работно време опфаќа околу 67% од вкупниот број 
на вработувања.

Брзото зголемување на бројот на жени работнички во секторот може да се поврзе со 
фактот што жените заземаат поголем удел од работните места со скратено работно 
време отколку мажите (73% во споредба со 27%) и во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство вработувањето со скратено работно време е поважно отколку во целата 
економија (26% во споредба со 18%).

2.2.6. Работно време и сезонска работа

Работното време во секторот за хотели и ресторани е подолго отколку во општата 
економија (ЕУ-25) со исклучок на Данска, Германија, Ирска, Холандија, Финска, Шведска 
и Обединетото Кралство. Генерално, вработените во секторот работат 2,2 часа подолго 
отколку другите вработени. Воедно постои важна разлика помеѓу земјите-членки во 
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однос на бројот на невообичаени неделни работни часови. Бројот на работни часови 
варира од 24,4 во Холандија до 49,9 во Грција. Во две-третини од земјите, вредностите 
се над просекот во ЕУ кој изнесува 39,6 часа неделно.

Секторот зависи од туризмот, што значи дека нивоата на вработување исто така се 
сезонски (EMCC, 2005). Уделот на сезонската работа во вработувањето се разликува од 
една до друга земја, имено од 26% во Австрија до 47% во Шпанија и повеќе од 50% во 
Италија (ILO, 2001).

2.3 Професионални несреќи и болести

2.3.1 Професионални несреќи и болести

Според Европската статистика за несреќи на работното место (ESAW, Eurostat 2004) 
(1) во 2014 година во секторот за хотели и ресторани во ЕУ-15 се случиле 190.736 
професионални несреќи кои резултирале со повеќе од три дена отсуство од работа 
и 66 фатални несреќи. Овие цифри претставуваат 5% од вкупниот број несреќи во 
економијата. Дваесет и шест проценти од несреќите во секторот кои се причина за 
повеќе од три дена отсуство се случиле кај работниците на возраст од 25 до 34 години, 
а малку помал процент е забележан кај старосната категорија од 18 до 24 години (21%). 
Во 2004 година, најголем број фатални несреќи во секторот се случиле кај работници 
на возраст од 35 до 44 години и од 45 до 54 години.

Табела 1: Eurostat, ESAW, стандардизирана стапка на зачестеност на несреќи на работното 
место според економската активност, сериозност и возраст (стапка на 100.000 работници), 
ЕУ-15, 2004

                                              Повеќе од 3 изгубени денови                                  Фатални несреќи
                                         (отсуство од 4 или повеќе денови) 

Старосна категорија NACE AD-K (2) Хотели и 
ресторани

NACE AD-K Хотели и 
ресторани

< 18 години 1899 1517 1.0 -

18-24 години 4481 3414 2.6 0.4

25-34 години 3326 3026 2.7 0.7

35-44 години 2980 2755 3.2 1.3

45-54 години 2820 2934 4.7 1.4

55-64 години 2686 2539 6.6 2.6

>65 години 2532 1741 15.0 5.5

Вкупно 3176 3041 3.8 1.0

Стапката на зачестеност во секторот за хотели, ресторани и угостителство (на 100.000 
работници) за несреќи кои се причина за повеќе од три дена отсуство од работа, е 
споредлива со остатокот од економијата (Nace AD-K). Повеќе несреќи во секторот 
се случуваат во старосната категорија од 45 до 54 години во споредба со остатокот 
од економијата (Nace AD-K). Стапката  на зачестеност за фатални несреќи е пониска 

1 Податоци од сите стари земји-членки на ЕУ (ЕУ-15) и Норвешка од 1996 до 2004 година.
2 Земјоделство, лов и шумарство; Производство; Електрична енергија, гас и водоснабдување; 
Градежништво; Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила; мотоцикли 
и лични предмети и предмети за домаќинството; Хотели и ресторани; Транспорт, складирање и 
комуникација; Финансиско посредување; Недвижности, изнајмување и деловни активности.
Со исклучок на: Јавната администрација; Образование; Здравје и социјална работа; Други 
активности за заедницата, социјални активности и лични услужни активности; Приватни 
домаќинства и вработени лица; Вонтериторијални организации и тела. 
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отколку во остатокот од економијата.

Природа на повредата

Не постои општа европска статистика за природата на повреди во секторот. Сепак, 
во извештајот за секторот за хотели и ресторани од Eurofound (Клеин Хеселинк - Klein 
Hesselink, 2004) се споменува дека повеќето несреќи во ЕУ (ЕУ-15) вклучуваат ракување, 
кревање или носење, лизгања или паѓања, рачни алати, удар од предмети кои паѓаат, 
изложеност на штетни супстанци или контакт со штетни супстанци, исекотини и 
изгореници.

2.3.2. Професионални болести

Статистика за професионални болести (податоци на Eurostat, EODS) постои за 
временскиот период до 2003 година. Во 2003 година, во секторот се регистрирани 
1.103 нови професионални болести. Бројот на пријавени болести бележи пораст од 
2001 до 2003 година. Биомеханичките фактори се најважната група на причинители, по 
кои следуваат непознатите причинители и индустриските фактори и производи.

Во 2003 година, најголем број од болестите во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство беа мускулоскелетните болести (50%); бројот на мускулоскелетните 
болести беше во подем, и речиси се удвои од 2001 до 2003 година. Болестите на кожата 
беа на второ место и претставуваат 29% од болестите во секторот.

Бројот на болести на кожата е висок во секторот за хотели, ресторани и угостителство 
исто како и во остатокот од економијата (8,5 случаи на 100.000 работници). Бројот на 
мускулоскелетни болести е понизок отколку во остатокот од економијата (14,7 наспроти 
23,9 случаи на 100.000 работници).

Табела 2: EODS, број и стапка на зачестеност (на 100.000 работници) на професионални болести според 
економската активност, болест (ICD-10), 2001-03, ЕУ-15

                                                                                       Број                                             Стапка на зачестеност

Болести Вкупно
Сектор на хотели, 

ресторани и 
угостителство

Вкупно
Сектор на хотели, 

ресторани и 
угостителство

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Рак 1499 1977 2361 6 4 6 1.7 2.3 2.7 0.2 0.1 0.2

Невролошки болести 2542 4698 5124 73 124 155 2.9 5.5 5.9 2.0 3.3 4.1

Болести на сетилните органи 4077 8626 9988 34 26 21 4.7 10.0 11.6 0.9 0.7 0.6

Респираторни болести 4507 5606 6505 29 38 46 5.2 6.5 7.5 0.8 1.0 1.2

Болести на кожата 4569 6848 7377 252 303 321 5.3 8.0 8.5 7.0 8.1 8.5

Мускулоскелетни болести 11169 19169 20645 213 455 551 12.9 22.3 23.9 5.9 12.1 14.7

Вкупно 31945 50049 54250 610 954 1103 37.0 58.2 62.8 17.0 25.5 29.4



3.

Европска агенција за безбедност и здравје при работа

ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТНАТА СРЕДИНА

ОПАСНОСТИ И РИЗИЦИ ВО 
СЕКТОРОТ
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Секторот за хотели и ресторани вклучува голем број задачи и работни места кои носат 
различни ризици. Сложеноста на секторот го отежнува приказот на едно исцрпно 
гледиште на ситуацијата. Голем дел од вниманието е посветен на работата во кујни, а во 
помала мера, на келнерите. Помошните активности како што се чистењето, набавката 
на стоки, итн. се застапени во научната литература по случаен избор.

Работната сила во секторот се соочува со голем број физички и психосоцијални ризици, 
кои се резимирани во Табелата 3. Според Хаутмен и др. (Houtman et al.) (2002) кои 
анализирале секторски профили за работните услови врз основа на третото испитување 
на Eurofound и трендови во текот на изминатите пет години, работниците во секторот 
за хотели и угостителство (како и во транспортниот сектор) треба да се справуваат 
со најнеповолните работни услови во економијата и забележано е влошување на 
работните услови од 1995 до 2000 година, особено во однос на психосоцијалните 
ризици (ергономски услови, работно време, барања поврзани со работата и независност 
во работењето).

Табела 3: Квалитет на работа и вработување во секторот за хотели и ресторани

Ризик
Физичка работна средина

Опис
Исходи по здравјето

Бучава, слух и 
високи нивоа на 
звук

Кујни (тенџериња и тави)

Дискотеки, кафулиња и ноќни клубови (опрема за 
озвучување)

Во рестораните нивоата на бучава обично се повисоки 
поради тоа што гостите зборуваат, персоналот 
извикува нарачки, садовите, чашите и приборот се 
удираат, поради бучава од различни кујнски апарати, 
вентилација и дигалки.

Загуба на слухот, 
умствен замор; 
недостатокот на 
концентрација може 
да доведе до несреќи

Услови на слаба 
осветленост

Удобното опкружување со слаба осветленост може да 
биде пријатно за гостите (ресторани, барови и казина), 
но може да биде и причина за ризици, како што се 
паѓање, печење и замор за очите.

Зголемен ризик за 
несреќи

Температура 
и проблеми со 
дишењето

Високи температури (топла пареа)

Провев, поради отворени врати и климатизација

Топли и влажни средини

Наизменичен престој во студени и топли опкружувања

Внатрешни климатски проблеми како што е загаден 
воздух и лоша миризба

Вознемирувачки, штетни и токсични супстанци во 
воздухот (нечистотија, маснотии, масло, пареа, чад и 
гасови)

Вештачкиот студ во деловите за складирање храна исто 
така е сериозен проблем.

Неудобност, 
топлински стрес, 
неможност лицето 
да се сконцентрира, 
мускулни грчеви,

исцрпеност од 
топлина, слабост, 
главоболки, топлотен 
удар 

Физички напорна 
работа

Долги периоди на стоење во кујните

Повторливи активности во кујните како што се сецкање, 
миење садови, мешање на храна

Одење и носење товар како келнер, честопати отежнато 
со чести качувања и симнувања од скали

Носење тежок товар (носење на кревети и мебел од 
страна на собната послуга, носење на рефусни пакети 
со храна од страна на кујнскиот персонал) 

Мускулоскелетни 
болести како што 
е синдромот на 
карпалниот канал, 
тендинитис, итн.
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Ризик
Физичка работна средина

Опис
Исходи по здравјето

Контакт 
со опасни 
супстанци

Работниците може да се изложени на потенцијално 
опасни хемикалии како што се средствата за чистење на 
рерни и подови, средствата за дезинфекција, сапуни и 
детергенти, пестициди

Дерматитис како резултат на долготрајна работа со вода

Алергии на кожата како последица на контакт со храна, 
прекумерна количина на вода, средства за чистење и 
средства за дезинфекција

Собарките се изложени на ризик од алергии и биолошки 
инфекции 

Егзема, инфекции, 
иритација на 
кожата, очите и 
носот, алергии, 
респираторни 
заболувања

Опрема и 
технологија

Новата опрема и технологија честопати се корисни 
во секторот за хотели и ресторани. Сепак, може да 
произлезат и нови проблеми поради неправилно или 
невешто ракување со опремата, поедноставување 
на задачите и работната содржина и повторливите 
движења. 

Стрес

Лизгања, 
сопнувања и 
паѓања

Истурање на храна на патеки, предмети, лизгачки 
простирки и облоги, недоволно осветлени патеки, 
промени на нивоата на подот, недостаток на знаци

Според Американскиот национален институт за 
безбедност на храната [2], влажните или од друга 
причина опасни подови директно предизвикуваат 
најголем број од лизгањата и паѓањата кои се случуваат 
во угостителската индустрија. Неискуството влијае на 
веројатноста за лизгање и паѓање, исто како и возраста. 

Несреќите може 
да предизвикаат 
исчашувања, скршени 
екстремитети, 
повреден врат и 
грб, исекотини и 
модринки од паѓање 
и повреди од паѓање 
на или во машина или 
во фритези

Безбедносни 
услови

Остри предмети и работа со топли супстанци и 
материјали помеѓу кујнскиот персонал

Ризиците за келнерите и кујнскиот персонал се 
поврзуваат со физичката средина на организациите 
и вклучуваат разлики на нивоата на подот, скалите и 
недостатоци во однос на настрешниците во деловите за 
утовар и влезовите за стока

Повредите се чести и кај собарките кои чистат скршено 
стакло, итн.

Вработените кои мора да се враќаат дома доцна 
навечер по завршувањето на работата може да се 
изложени на дополнителни безбедносни ризици.

Исекотини, фаќање 
на екстремитетите 
во подвижни делови, 
електричен удар, 
длабоки исекотини и 
повреди од убод со 
игла

Пушење, 
конзумирање 
алкохол

Овие супстанци се дел од угостителството. Луѓето имаат 
лесен пристап до нив.

Пасивното пушење особено претставува проблем за 
работниците кои работат во ноќни клубови, кафулиња, 
барови и дискотеки.

Надразнувачки 
и респираторни 
симптоми, пократок 
очекуван животен век
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Ризик
Физичка работна средина

Опис
Исходи по здравјето

Насилство, 
вознемирување и 
дискриминација

Насилството и вознемирувањето од клиентите, покрај 
она од колегите и надредените, претставува значаен 
ризик-фактор во секторот за хотели и ресторани. 
Вработените кои се во контакт со клиенти треба да се 
дружељубиви и смирени, што не е секогаш лесно во 
овие ситуации.

Контактот со јавноста особено се поврзува со 
насилство, агресија и дискриминација за вработените 
кои работат во пабови, дискотеки, ноќни клубови и 
барови. Во овој случај, тоа честопати вклучува лица кои 
премногу пиеле.

Персоналот кој работи во ресторани за храна за носење 
(која се нарачува и се зема од ресторанот) исто така 
се изложени на ризик од насилство и злоупотреба од 
јавноста.

Ризик-факторите за портири/вратари вклучуваат 
насилство или закана за насилство. 

Физичкото насилство 
вклучува удирање, 
туркање, горење 
некого со топла 
опрема или храна и 
фрлање предмети. 

Несакано сексуално 
внимание

Голем обем на 
работата и стрес

Постојан контакт со клиенти

Сложеност на одредени задачи за кои се потребни 
високи нивоа на концентрација

Зголемувања на работниот обем во периодите на 
најголема посетеност и зависно од однесувањето на 
клиентите

Недостаток на замена на болни колеги, што за возврат 
води до повеќе работа за останатиот персонал

Поплаките исто така се последица на работењето 
прекувремени часови и работењето со проблематични 
клиенти

Работниците 
во секторот за 
хотели, ресторани 
и угостителство 
пријавуваат чувство 
на главоболка, 
стрес и страв кое е 
повисоко од просекот

Нарушена рамнотежа 
помеѓу работата и 
животот

Депресија, зголемено 
отсуство

Организација, 
управување 
и работна 
атмосфера

Работниците често треба да вршат повеќе од една 
задача и задачите може да се разликуваат во зависност 
од времето во денот. Сепак, вршењето повеќе од една 
задача истовремено може да ги изложи вработените 
на напорна работа и на зголемена веројатност за 
повреда поради недостаток на специфична обука и 
професионална специјализација.

Понекогаш вработените во секторот се чувствуваат 
притиснати помеѓу барањата на работодавците и на 
клиентите.

Вообичаени карактеристики на работната организација 
во секторот се периодите на најголема посетеност, кои 
создаваат голем притисок за работникот.
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Ризик
Физичка работна средина

Опис
Исходи по здравјето

Автономија и 
контрола

Проблеми поврзани со контрола во и на работата, 
проверки од надредените, немање време за паузи, 
неизвесно време на завршување на работата и 
недостаток на комуникација се својствени за секторот за 
хотели и ресторани

Работниците изјавуваат дека имаат мало влијание 
врз работата и воедно малку можат да ја предвидат 
работата

Монотоната работа и работата без креативност и 
иницијатива се широко распространети во секторот, 
иако ова зависи од видот на работата и организацијата.

Обука, можности 
за учење

Голем дел од работата се врши невешто

Загриженостите се однесуваат и на незавршување на 
курсевите за обука

Ограничен структуиран развој на кариера

Ризик
Работно време и несигурна работа

Опис
Последици по 

здравјето

Договори на скратено 
работно време, 
нередовна работа и 
несигурна работа

Во многу држави уделот на работата со скратено 
работно време, нередовната работа и сезонската 
работа е голем

Недостаток 
на рамнотежа 
помеѓу работата 
и животот, 
немање контрола 
на работното 
време, намалена 
психосоцијална 
и психичка 
добросостојба
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4.

Европска агенција за безбедност и здравје при работа
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ЕВРОПСКИ И НАЦИОНАЛНИ 
ПОЛИТИКИ СПОРЕД ТЕМА
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Целта на овој дел е да ги испита политичките иницијативи кои се преземаат за 
да се намали ризикот по безбедноста и здравјето на работниците на европско, 
национално, регионално, локално и секторско ниво, со давање на репрезентативен 
опфат на активностите низ ЕУ и со одредување на фактори за успех. Тие исто така 
вклучуваат насоки, дејства и стратегии, вклучувајќи го и дејството кое го преземаат 
социјалните партнери (како на пример преку доброволни договори).

Опишаните примери на политика се засноваат на репрезентативно испитување од 
Тематскиот центар за работна средина. За испитувањето се контактираа најмалку 
осум институции во секоја земја-членка на ЕУ. Контактираните институции се 
состоеја од осигурители за несреќи, здруженија од секторот за хотели, ресторани 
и угостителство, синдикати, федерации на работодавци и истражувачки институции 
за безбедност и здравје при работа од секоја земја. Претставниците на различните 
организации се контактираа по телефон доколку тоа беше изводливо. Сепак, и покрај 
сите напори, не можеше да се постигне целосна стапка на одговор. Според тоа, ова 
не претставува целосна листа на дејства на сите земји, ниту пак ова се единствените 
важни дејства и политики кои се воспоставени во земјите-членки.

4.1. Европски политики

Сите работници се заштитени со рамковната Директива (89/391/ЕЕС). Основниот 
принцип на Директивата е спречување ризик за што е потребна проценка на ризик 
од одговорниот работодавач и се наметнува општа должност за работодавците да 
осигураат безбедност и здравје на сите вработени. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:EN:HTML

Седумте главни точки на Директивата се следните.

�� Работодавците ќе се уверат дека е извршена проценка на ризиците по безбедноста 
и здравјето на работниците.

�� Тие ќе ги воспостават потребните превентивни мерки.
�� Тие ќе се уверат дека работниците и/или нивните претставници ги добиваат 

потребните информации, особено во однос на ризиците по безбедноста и 
здравјето, превентивните мерки, првата помош и противпожарната заштита. 

�� Тие ќе се уверат дека секој работник добива соодветна обука за безбедност и 
здравје која е специфична за работата.

�� Тие ќе се консултираат со работниците и/или нивните претставници и ќе им 
овозможат да учествуваат во дискусии за сите прашања кои се однесуваат на 
безбедноста и здравјето при работа.

�� Секој работник е обврзан колку е можно повеќе да се грижи за својата безбедност 
и здравје и правилно да ги користи машините, алатите, опасните супстанци, 
личната заштитна опрема, итн.

�� Подобрување на безбедноста на работниците, здравјето и хигиената на работа е 
цел која не смее да подлежи само на економски согледувања.

Рамковната директива е дополнета со поединечни директиви за да се опфатат барањата 
во однос на безбедноста и здравјето на вработените:

�� минимални барања за работното место (89/654/ЕЕС);
�� употреба на работна опрема (89/655/ЕЕС);
�� рачно постапување со товар (90/269/ЕЕС);
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�� опрема со екран (90/270/ЕЕС);
�� употреба на лична заштитна опрема (89/656/ЕЕС) 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0656:EN:HT-
ML);

�� изложеност на биолошки агенси (2000/54/EC)
�� (http://bccm.belspo.be/about/mucl_directive_200054EC.pdf);
�� изложеност на хемиски агенси (98/24/EC)
�� ( h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / s i t e / e n / o j / 1 9 9 8 / l _ 1 3 1 /

l_13119980505en00110023.pdf);
�� минимални барања во однос на безбедноста и здравјето во врска со изложеноста 

на ризици кои произлегуваат од физички агенси (бучава) (2003/10/EC);
�� хигиена на прехранбени производи (852/2004/EC)
�� h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / s i t e / e n / o j / 2 0 0 4 / l _ 2 2 6 /

l_22620040625en00030021.pdf
�� специфични правила за хигиена за храна од животинско потекло (853/2004/EC)
�� ( h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / s i t e / e n / o j / 2 0 0 4 / l _ 2 2 6 /

l_22620040625en00220082.pdf)

4.1.1.  Законодавство и преземени чекори за поддршка на спроведувањето 
на директивите на ЕУ

Со Директивата 89/391/ЕЕС се воведе одговорност за работодавачот, превенција, 
информации, обука, консултација и учество на работниците. Директивата 89/391/
ЕЕС и Директивите 89/654/EEC, 89/655/EEC, 89/656/EEC, 90/269/EEC и 90/270/EEC 
водеа до рационализирање и поедноставување на националниот законодавен корпус. 
Транспонирањето на овие директиви ги обврза земјите-членки да направат промена од 
законодавство кое често се темелеше на поправни принципи до превентивен пристап 
кој се заснова на индивидуално однесување и организациски структури.

Иако мерките на национално ниво (акциони планови и кампањи за подигање на 
свеста) и на европско ниво (преку Европската агенција за безбедност и здравје при 
работа) значително придонесоа подобро да се разбере новото законодавство и да се 
подигне свеста како кај работодавците, така и кај работниците во однос на нивните 
права и обврски, влијанието на овие мерки се разликува во зависност од економските 
учесници на кои тие се однесуваат. И покрај фактот што работите од оваа гледна точка 
непречено се одвиваат во поголемите компании, ова не е случај со малите и средните 
претпријатија, каде што е потребен голем напор.

Како што беше претходно изнесено, повеќе од 90% од претпријатијата во секторот 
за хотели, ресторани и угостителство имаат помалку од 10 вработени, а 99% од 
претпријатијата имаат помалку од 50 вработени.

Анализите покажуваат дека има поголеми недостатоци во придржувањето кон 
суштинските елементи на законодавството за безбедност и здравје на ЕУ кај малите 
и средните претпријатија, особено во однос на проценката на ризик, учество и обука 
на работниците и во традиционално многу ризичните сектори на земјоделство и 
градежништво. Овие недостатоци пред сѐ произлегуваат од следното:

�� недостаток на информации и специфични (насочени информации кои се 
распределени локално) и разбирливи насоки;

�� слаб капацитет и вештини во однос на безбедноста и здравјето;
�� недостаток на ресурси за да се обезбеди соодветна основна обука на 

работната сила и раководителите;
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�� слаб пристап до ефективна, специфична и специјализирана техничка 
помош(2). 

Што се однесува до извештаите и договорите од социјалните партнери на ниво на ЕУ, 
во декември 2004 година, социјалните партнери во секторот за хотели и ресторани 
потпишаа заеднички документ за корпоративна општествена одговорност, опфаќајќи 
области како што се еднаквоста, работните услови, платите, обуките, безбедноста и 
здравјето и реорганизирањето.

На 10 декември 2004 година, Европската федерација на синдикати за храна, земјоделство 
и туризам (EFFAT) и Конфедерацијата на национални здруженија на хотели, ресторани, 
кафулиња и слични објекти во ЕУ и ЕЕА (Hotrec), за работодавците, потпиша заеднички 
документ насловен „Иницијатива за подобрување на корпоративната општествена 
одговорност во секторот на угостителство“.

Документот ги опфаќа следните области.

�� Еднакви можности и недискриминација: претпријатијата треба да развијат 
политики за да ги опфатат прашањата кои се однесуваат на вработување, плати, 
унапредување, обуки и раскинување на договори.

�� Треба да се поттикнуваат работни услови и работна организација: практики како 
што се ‘поделба на работата’, флексибилно работно време и други форми на 
воспоставување рамнотежа помеѓу работата и животот. Понатаму, претпријатијата 
треба да се стремат повторно да ги вработуваат сезонските работници од една 
до друга сезона со цел да осигураат стабилност и континуитет.

�� Чесно плаќање: принципот на недискриминација треба да важи за платата на 
сите нивоа и треба да се земат предвид нефинансиски иницијативи кои имаат 
финансиско влијание и се корисни за семејството, како што е организирањето на 
дневно згрижување на деца.

�� Стручна и постојана обука и доживотно учење: обуката треба да ја подобри 
‘професионализацијата’ и можностите за вработување. Претпријатијата треба да 
нудат повеќе можности за стажирање и пракса таму каде што ова е економски и 
социјално изводливо.

�� Безбедност и здравје: претпријатијата, преку разговор со работниците, треба да 
ги изготвуваат политиките во оваа област, а треба и да се подготват специфични 
програми чија цел е справување со проблеми поврзани со безбедноста и здравјето 
кои се специфични за секторот.

�� Реорганизација: вработените и нивните претставници треба постојано да се 
свесни за состојбата на нивната компанија и навремено да се информирани и 
консултирани за планираната реорганизација, со цел да се избегнат или барем 
да се органичат какви било негативни последици по вработувањето.

�� Односот помеѓу социјалните партнери во секторот за хотели и ресторани: 
страните-потписнички забележуваат дека на ниво на ЕУ во овој сектор се одвива 
социјален дијалог уште од 1987 година, како резултат на што постојат голем број 
документи (EU0407202N). Тие изјавуваат дека се надеваат дека ќе го продолжат и 
ќе го развиваат овој дијалог.   

4.1.2. Примери на преземени чекори за поддршка на спроведувањето на 
конкретни директиви на ЕУ во конкретни земји-членки

Le plan collectif de mise en conformité des machines dans l’industrie hôtelière,France 
(Колективен план за усогласеност на машините во хотелскиот сектор, Франција).

Овој план се заснова на Директивата 89/655 од 30/11/1989 (транспонирана во 
француското законодавство со две одлуки, и тоа бр. 93/40 и 93-41 од 11 јануари 1993 
година, Закон за работни односи, член R 233-14 и следните и R 233-1 и следните).

2 Европски заедници, 1995-2006
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Со цел да им се помогне на хотелските претпријатија да ги почитуваат законските 
безбедносни мерки за машини, се утврди план за соработка помеѓу Министерството 
за труд, социјален дијалог и учество и Генералната конфедерација за малопродажни 
прехранбени производи). Се подели план за управување со приоритети чекор-по-чекор, 
заедно со контролна листа за претпријатијата да проверат дали нивните машини се 
во согласност со законодавството за безбедност. Во случај на негативни одговори, се 
дадоа решенија за прилагодување на машините (3).   

Безбедносна проверка за угостителски објекти, Луксембург

Проценка на ризиците по безбедноста и здравјето на работа во изборот на работна 
опрема, хемиски супстанци или препарати и во распоредот на работните места.

Согласно Рамковната директива 89/391/ЕЕС од 12 јуни 1989 години за безбедност и 
здравје при работа, потребно е работодавците да извршат проценка на ризиците по 
безбедноста и здравјето на работното место.

На малите претпријатија им е особено тешко да се придржуваат. Летокот ‘безбедносна 
проверка’ им дава на претпријатијата практична помош за вршење на анализата на 
ризик. Наменет е да се користи како модел и се изработи со помош на Berufsgenossen
schaftlichesInstitut für Arbeitssicherheit (Институт за безбедност и здравје при работа 
на Германското социјално осигурување од несреќи - BGIA, Германија) и во соработка 
со Европската комисија.

4. 2 Политики за безбедност и здравје при работа во 
различни земји-членки

4.2.1. Австрија

Алатки за проценка на ризик специфични за секторот 

Во Австрија не постои регулатива конкретно за овој сектор. Сепак, со цел да дадат 
информации и контролни листи за задолжителната проценка на ризик, Австриското 
социјално осигурување за професионални ризици (AUVA), Австриската сојузна 
економска комора (WKO), Здружението на претставници за безбедност, Федерацијата 
на австриската индустрија (IV) и Австрискиот синдикат (ÖGB) ставија на располагање 
документи за соодветно извршување на проценката на ризик на нивниот веб-сајт (www.
eval.at).

Тие обезбедија специфични документи за проценка на ризик за многу различни 
сектори, за хотели, како и за ресторани. Документите се конкретно прилагодени 
на карактеристиките на различните работни места и активности. Имено, постојат 
специфични документи за работните места кои се однесуваат на следните предмети 
и активности:

�� машини за сечење
�� работни станици 
�� машини за перење садови

3 Погледнете: http://www.synhorcat.com/IMG/pdf/Plan_collectif_de_mise_en_conformite_des_ma-
chines_dans_l_industrie_hoteliere.pdf
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�� преси за пеглање
�� рачно работење /ракување/
�� фритези
�� машини за пренос
�� шпорети/апарати за готвење
�� опрема за точење пијалаци.

4.2.2. Белгија

Општо законодавство

Во Белгија не постојат конкретни одредби за секторот во однос на безбедноста и 
здравјето при работа.

Единствените законски обврски кои конкретно важат за хотели и ресторани се оние 
кои се однесуваат на хигиената на храната. Потребните мерки се осмислени од гледна 
точка на јавното здравје и повеќе имаат за цел заштита на потрошувачите/клиентите, 
отколку заштита на работниците, но без сомнеж корисно влијаат врз работните услови 
во секторот. Европските и белгиските прописи завршуваат со водич за анализа на 
опасности и критични контролни точки (HACCP) за хигиена, Кралската уредба од 
07.02.1997 за хигиена на прехранбени производи (OG 25.04.1997) и општи правила за 
хигиена на прехранбени производи.

Забраната за пушење, која претходно не важеше за хотели и ресторани, стапи на сила 
во секторот за хотели и ресторани во јануари 2007 година.

Постојат одредени одредби за секторот. Тие вклучуваат општи одредби за сите сектори 
за ноќна работа и недискриминација во однос на работници со скратено работно 
време и за ноќна работа и вработување во недели или на празници за млади работници 
во секторот за хотели и ресторани.

Колективните договори за работа (CWA), изготвени за секторот за хотели и рeсторани, 
исто така влијаат на здравјето и добросостојбата на работниците. Тие вклучуваат 
изземања кои честопати имаат повеќе предности отколку оние на општата рамка. Тие 
важат за целиот сектор или за една или повеќе области.

Препораката на Националниот заеднички одбор за воведувањето на нови работници 
во секторите на хотели и ресторани е дека информациите кои се дадени за новите 
работници треба да вклучуваат информации за работните услови, хигиената и 
безбедноста при работа.

Освен тоа, во 2002 година се склучи договор помеѓу фламанската влада и социјалните 
партнери во секторот, кој се обновува на една или две години. Најголемиот дел 
од мерките се насочени кон зголемување на нивото и квалитетот на вработување 
во секторот, но исто така постојат мерки за недискриминација и подобрување на 
различноста на персоналот, доживотното учење и рамнотежата помеѓу работата и 
животот (4).  

Покрај тоа, постојат неколку активности и програми кои се однесуваат на безбедноста 
и здравјето во секторот за хотели, ресторани и угостителство:

Министерството за труд и работни односи подготви безбедносен водич за секторот 
за хотели и ресторани, наменет за подобрување на работните услови и кој вклучува 
практични насоки за превенција од пожари, електрична енергија, ризик од паѓање, 
работа со машини, заштита од горење, мерки за добар квалитет на воздухот на 
работното место, санитарни инсталации, облека, итн.

The Centrum voor vorming en vervolmaking in de Horecasector (Centrum Horeca – 
Центарот за образование и обука во секторот за хотели и ресторани), кој е дел од 

4 Погледнете исто така на http://www.Horecanet.be/Horecavorming/default2.asp?w=opleidingen.asp
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социјалниот фонд за секторот за хотели и ресторани, обезбедува образование и обука 
за различни целни и ризични групи и изготвува специфичен материјал за обука. Секој 
курс има добро дефинирана целна група. Сесиите се достапни низ целата земја со цел 
да се оптимизира учеството и да се сведе на минимум растојанието и трошењето време 
за учесникот. Центарот нуди различни курсеви од контрола на квалитет и подобрување 
до човечки ресурси, професионално знаење и искуство (know-how), како и безбедност 
и здравје при работа. Темите за безбедност и здравје при работа вклучуваат, на пример, 
превенција од пожар, работа со средства за чистење, ергономија, прва помош, како 
да се постапува со тешки или агресивни клиенти, стрес, различност на работата и 
рамнотежа помеѓу работата и животот.

Guidea е фламански центар за знаење за туризам и секторот за хотели и ресторани. 
Тој им дава совети на работодавците, вработените и професионалци во секторот. 
Исто така дава информации, брошури, алати и курсеви за различни теми како што 
се корпоративна организација, корпоративна економија за безбедност и здравје 
при работа, маркетинг и комуникации и управување со човечки ресурси. Секторот 
ја финансира оваа иницијатива преку Centrum Horeca and Toerisme Vlaanderen 
(Туристичка канцеларија на Фландрија).

http://www.guidea.be

SERV (Sociaal-economisch raad Vlaanderen) дава секторски профили во соработка со 
организации во секторот (Federatie Horeca, Centrum Horeca, Cevora). Истражувањето 
се врши во соработка со различни партнери (Социјален фонд за секторот за хотели, 
ресторани и угостителство, Европски социјален фонд, VIONA-програма, Фламанското 
министерство за вработување и неколку партнери од секторот, како на пример Federatie 
Horeca Vlaanderen). Целта на секторските профили е да се мапираат потребните 
компетенции и образовни потреби на секторот со цел да се предвиди променливиот 
контекст на корпоративно и секторско ниво. Целта на проектот е да се постигне 
координиран пристап и еднообразен резултат кој може да служи за повеќе цели и 
корисници. Исто така вклучува препораки за безбедноста и здравјето за различни 
функции на работата.

http://www.serv.be (Roskams and Hermans, 2003)

Акционата група RookVrij v.z.w. – Vereniging voor een rookvrije leefomgeving низ 
годините се стремеше за сектор за хотели и ресторани без пушење. Нивните заложби 
се насочени кон заштита на гостите кои ги посетуваат рестораните и баровите, како и 
кон обезбедување на работно место без чад за вработените.

Prevention et Interim е централната превентивна служба за секторот за агенцијата за 
привремено вработување. Во овој сектор, многу работници се вработени во хотели и 
ресторани. Главната цел на превентивната служба е да го намали бројот на несреќи 
во секторот преку подигање на свеста за прашања кои се однесуваат на безбедноста 
и здравјето и преку претставување на практични превентивни мерки за подобрување 
на добросостојбата на работниците. Центарот обезбедува пакети за обука, брошури и 
информативни листови. Пакетот за хотели и ресторани се состои од технички лист со 
главните задачи, ризици и превентивни мерки за работниците и листови со превентивни 
информации за употреба на специфични алати и инструменти, лична хигиена, анализа 
на опасности и критични контролни точки, ергономија, итн.

http://www.p-i.be/p/AB30029B1E1DC819C12570EB00310A6D?open

http://www.p-i.be/p/608D75DBA2C35B56C1256D090054CFAF

Во 2001 година имаше проект поддржан од Европската агенција за безбедност и 
здравје при работа, наречен Префрлување: иновативни алатки за угостителската и 
хотелската индустрија. Во овој проект (воден во соработка со Холандија, Белгија и 
Германија), беше развиен превентивен концепт за мали претпријатија во угостителската 
дејност. Целта беше да се намалат ризиците за несреќи и истовремено да се сведат 
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на минимум ризиците по здравјето во мали и средни претпријатија. Долгорочната 
цел беше да се докаже економската ефикасност и конкурентност во овие услужни 
компании. Намената беше да се создадат мрежи со помош на институции кои имаат 
важна улога во квалификацијата и превенцијата со цел да се искористат придобивките 
од последователните синергиски ефекти. Проектни партнери беа синдикални 
организации, стручни училишта и институти за безбедност и здравје при работа 
при националните здравствени служби на три земји. Институција за контакт беше 
германската институција за законско осигурување и превенција на несреќи за секторот 
за хотели, ресторани и угостителство и прехранбената индустрија, Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel. Und Gaststätten.

Workshops Federatie Horeca во соработка со Unizo и Prevent, организираше 12 
работилници во неколку региони од Фландрија. Опфатените предмети беа следните: 
безбедност и превенција во кујната, безбедност и превенција во ресторанот и 
ергономски аспекти на кујни и ресторани. Целни групи беа училишта и работодавци во 
мали и средни претпријатија. Сесиите беа целосно бесплатни и беа масовно најавувани. 
Се понудија можности за напредна обука на полето на безбедност и здравје при работа, 
за специфични целни групи кои делуваат како шампиони, особено претприемачи 
и нивните жени, практиканти и други вработени, како и обучувачи и подучувачи од 
компаниите. Ориентацијата на семинарите која е специфична за секторот, давајќи 
практични совети, јасно ги покажува специфичните придобивки кои безбедноста и 
здравјето може да ги имаат врз квалитетот и конкурентноста на малите претпријатија. 
Интегрирањето на предметите на безбедност и здравје во професионалната обука го 
нагласува нивното позитивно влијание во поглед на продуктивноста и квалитетот на 
производите. Угостителската индустрија традиционално функционира на меѓународно 
ниво. Прекуграничната размена на персонал се одвива помеѓу Белгија, Холандија и 
Германија. Со цел да се обезбеди оптимална услуга во однос на прашања за безбедноста 
и здравјето при работа и да се сведе на минимум загубата на време за вработените во 
мали и средни претпријатија, се предвидува соработка помеѓу болници и институции 
за осигурување од несреќи, нудејќи прекугранични консултантски услуги (Роскамс и 
Херманс – Roskams & Hermans, 2003).

4.2.3. Кипар

Упатство на Министерството за труд

Во Кипар, Трудовиот инспекторат при Министерството за труд објави кратко упатство 
за управување со безбедноста и здравјето при работа во хотели. Упатството е на грчки 
јазик и се однесува на работодавците. Содржи општи информации за проценка на ризик 
и основни ризици. Покрај ова, се утврдуваат специфични ризици во хотелите како што 
се бактериите од групата легионела, исекотини и изгореници, насилство од клиенти, 
ризици за пожар, итн. На крајот има табела со основни ризици и превентивни мерки 
за секоја работна област во хотелите, имено кујна, соби, ресторан, бар, надворешниот 
дел, итн. Упатството е достапно на веб-сајтот на кипарскиот Трудов инспекторат:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/5DEC8637D09A795CC22570420034FB38/

$fi le/XENODOXEIA.pdf

Договор помеѓу секторските социјални партнери

Воедно постои договор кој ги засега работодавците, потпишан од страна на 
секторските социјални партнери: Унијата на вработени во хотели и рекреативни 
установи на Кипар (SYXKA-PEO), која е здружена со Панкипарската федерација за 
труд (PEO), како и Федерацијата на вработени во хотелската индустрија (OUXEB-
SEK), здружена со Кипарската конфедерација на работници (SEK), која ги претставува 
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вработените, Панкипарското здружение на хотелиери (PASYXE) и Здружението 
на кипарски туристички претпријатија (STEK), кое ги претставува работодавците. 
Најважните одредби од договорот во врска со прашања неповрзани со платите се оние 
кои се однесуваат на безбедноста и здравјето на работното место и вклучување на нови 
занимања во бодовните скали за плати. Што се однесува до безбедноста и здравјето, 
се прифати барањето на синдикатите за непосредно основање и работа на одборите 
за безбедност и здравје во сите хотели, врз основа на одредбите на актуелното 
законодавство.

Договорот е достапен на веб-сајтот на Европската опсерваторија за индустриски 
односи, Европската фондација за подобрување на условите за живеење и работа:

http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/10/inbrief/cy0410101n.html

Препораките за превенција во упатството вклучуваат непосредно основање и работа на 
одбори за безбедност и здравје во сите хотели, врз основа на одредбите од тековното 
законодавство.

4.2.4. Чешката Република

Според Министерството за здравство, во Чешката Република нема специјален закон 
кој се однесува на прашањето за заштита на вработените на работа кој конкретно 
се фокусира на работа во хотели, ресторани и угостителство. Работата во мензи и 
нивните помошни простории, како и работата на собарките, бармените и келнерите, се 
опфатени со законите за здравје при работа.

Покрај тоа, постои и невладина политика. Главните невладини организации кои се 
активни на ова поле се синдикатите, имено Чешко-моравскиот синдикат во хотелска 
и угостителска индустрија и туристичка дејност. Програмата и целите на унијата се 
достапни на http://www.phcr.cz/dokum.html. Документот истовремено го разгледува и 
прашањето на безбедноста и здравјето при работа.

Понатаму, за сите сектори, Центарот за индустриска хигиена и професионални болести, 
според веб-сајтот http://www.zupu.cz/, го нуди следното:

�� мерење и испитување на условите за живеење и работа и биолошките материјали;
�� физичко испитување за да се заштити здравјето при работа;
�� учество во програми за јавна здравствена заштита и промотивни програми со 

локални и регионални надлежни органи и институции;
�� едуцирање на јавноста за заштита и промоција на здравјето, вклучувајќи ја 

организацијата на јавни курсеви, информативни кампањи и клиники;
�� собирање и анализа на епидемиолошки податоци за да се спречи ширење на 

инфективни болести, како и да се спречат опасностите на работното место и 
конзумирањето дрога;

�� соработка со Националниот институт за јавно здравје, други регионални 
институти за јавно здравје, како и канцеларии и медицински установи;

�� да ги стави податоците во информативни системи за статистички и научни цели.

4.2.5. Данска

Во Данска нема конкретни закони или прописи за безбедност и здравје при работа во 
секторот за хотели, ресторани и угостителство. Данскиот надлежен орган за работна 
средина (Arbedstilsynet) обезбедува законодавна и владина платформа и ги проверува 
и насочува работните места за прашања кои се однесуваат на работната средина. 
Истовремено учествуваше и во подготовката на упатства и регулатива за овие прашања. 
Во однос на секторот за хотели, ресторани и угостителство, тој дава одредени контролни 
листи, насоки и препораки во врска со различни ризици и опасности во секторот.

Воедно постои и BAR-Служба (Branche Arbeijdsmiljøråd), кооперативна организација 
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на социјални партнери во секторот за хотели, ресторани и угостителство, персонал 
за чистење и перење, полиција, чуварски служби, фризери и сектори за забава, 
која обезбедува информации за работната средина. BAR-Службата ги отсликува 
конкретните проблеми со безбедноста и здравјето во секторот кој го застапува и им 
помага на претпријатијата да ги решаваат проблемите преку информации, семинари, 
тематски средби, образование и со предлагање на истражување.

На пример, дава информации за секторот за хотели, ресторани и угостителство кои се 
однесуваат на проценка на ризик и контролни листи на работни места и за специфични 
предмети, како што се кујни, вратари, умствен стрес и напор, противпожарна заштита 
во хотели, итн.

BAR-Службата работи од 1999 година и има годишен буџет од пет милиони дански 
круни, кој се обезбедува преку надоместоци за осигурување од несреќи кои се собираат 
од членовите на односните синдикати и здруженија.

4.2.6. Финска

Во Финска постои законско осигурување за несреќи на работното место, кое ги опфаќа 
сите вработени кои работат најмалку 12 дена годишно. Осигурувањето покрива 
неочекувани и ненадејни надворешни настани, кои предизвикуваат повреда или 
болест на вработени, како и професионални болести и одредени повреди кои бавно се 
развиваат. Компензацијата покрива медицински и рехабилитациски трошоци во полн 
износ, како и потребни испитувања за да се утврди дали болеста или повредата се 
поврзани со работата.

Не постојат конкретни закони за безбедноста и здравјето при работа во секторот за 
хотели, ресторани и угостителство, но новата одредба од законите за пушење главно се 
однесуваше на заштитата на ресторанските работници.

Управувањето со безбедноста и здравјето при работа е одговорност на Одделението 
за безбедност и здравје при работа во Министерството за социјални работи и здравје. 
Државата е покриена со осум Инспекторати за безбедност и здравје при работа. 
Инспекциите се вршат годишно на околу 30.000 од 240.000 работни места во државата. 
Активностите на инспекторатите се фокусирани на хотели и ресторани како што одлучува 
Министерството за социјални работи и здравје. Хотелите и рестораните се една од 
целните групи поради ризиците за несреќи, насилство и професионални болести како 
последица на работата во овие установи. Воедно тие почесто се проверуваат поради 
спроведувањето на финските закони за надворешни работи во однос на сива и црна 
економска активност. Повеќе ресурси се распределени за проверки во овој сектор, 
овозможувајќи со проверките да опфатат околу 21% од претпријатијата во периодот 
од 2004 до 2006 година.

Активностите пред сѐ се фокусираат на превенција од изложеност на бучава, заштита 
против изложеност на чад од тутун од опкружувањето и намалување на заканата за 
насилство од клиентите и несоодветно управување со работното време.

Што се однесува до заштитата од бучава за вработените, се подготви кодекс на 
однесување во соработка со засегнатите страни во секторот за забава и експерти во 
Министерството и во Финскиот институт за здравје при работа (FIOH), кој има право 
на државни субвенции. Воедно постои Фински кодекс на практика кој се однесува 
на изложеност на бучава на персоналот во хотели, ресторани и угостителство кој го 
опслужува секторот за музика и забава (погледнете го извештајот за бучава во секторот 
за забава).

Покрај истражувањето кое се однесува на изложеноста на бучава, другите полиња 
на истражување на Финскиот институт за здравје при работа вклучуваат ергономија, 
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работни организациски фактори и изложеност на топлина.

Раководството за безбедност и здравје при работа ги воспостави општите цели за дејство 
во 2007 година кои исто така важат и за секторот за хотели, ресторани и угостителство. 
Финскиот институт за здравје при работа во соработка со раководството за безбедност 
и здравје при работа, подготви контролни листи за утврдување и проценка на ризик 
во секторот за хотели, ресторани и угостителство. Покрај тоа, Финскиот институт за 
здравје при работа и Центарот за безбедност при работа ги објавија следните насоки 
и информации за секторот.

�� Водичот за превенција од насилство од Центарот за безбедност при работа 
(ehkäise ennalta, vältä väkivaltaa).

�� Кодексот на однесување за намалување на бучава и проценка на ризик од бучава 
за секторот за забава (ќе се објави во 2007 година).

�� Насоки за забраната за пушење во ресторани од Националната агенција 
за контрола на производи за добросостојба и здравје, која е централно 
координативно тело за Законот за контрола на пушењето (исто така ги насочува 
Инспекторатите за безбедност и здравје при работа и за општинско и регионално 
следење на работната средина) на:

�� http://www.sttv.fi /ylo/tupakka_frameset.htm
�� Безбедносни контролни листи од Финскиот институт за здравје при работа на 

http://www.ttl.fi /NR/rdonlyres/A163CDBE-2287-487D-
�� 988C-9DB959A0CC99/0/hotellit_ja_ravintolat.pdf (за хотели и ресторани) и
�� http://www.ttl.fi/NR/rdonlyres/EAF53D15-8349-4213-B9F0-A619A0E59727/0/
�� ravintolat_ja_suurkeittiot.pdf (за ресторани и угостителство).
�� Дополнителни упатства за изложеноста на чад од тутун од опкружувањето и 

негова превенција на работните места и за работа во смени се достапни на веб-
сајтот на FIOH http://ttl.fi

Овие информации главно се шират преку интернет, преку лична комуникација при 
проверки и преку прирачници. Главната целна група беа работодавците во секторот за 
хотели, ресторани и угостителство.

4.2.7 Франција

Општо законодавство

Франција ги транспонираше и ратификуваше европските директиви во националното 
законодавство.

Работно време во хотели и ресторани

Во некои професионални сектори како што се хотелите и рестораните, важи посебна 
регулатива за работното време. Ова се нарекува ‘régime d’équivalence (режим на 
еквивалентност)’. Ова значи дека присуството на еден вработен на работа во текот на 
одреден период (како на пример 38 часа) е еквивалентно на законското работно време 
(35 часа). Прекувремените часови се одземаат од ова еквивалентно работно време. 
Еквивалентното работно време мора да се воведе со одлука.

http://epmtth.org/employeur/journal7.htm

Колективни работни договори за секторот за хотели, ресторани и угостителство

Постојат различни колективни работни договори (convention collectives de travail) за 
секторот: пр. хотели и ресторани, хотели, кафулиња, ресторани, туризам, хотели со три, 
четири, пет ѕвезди, луксузни хотели, мензи, итн.

http://www.cnccorg.com/conventions/listenumconventions.php

Тие ги утврдуваат посебните социјални одредби за секторот како што се работно време, 
ноќна работа, отсуство и празници, регулативи кои се однесуваат на работните услови, 
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храната и сместувањето за персоналот (здрава храна, соодветно и здраво сместување 
доколку тоа е важно), работни униформи и опрема, како и професионални несреќи и 
болести, итн. Во зависност од регионот, можно е да има проширувања и измени(5).

Законот против пушењето (Закон бр. 91-32 од 10 јануари 1991 година, наречен „Евинов“ 
закон и одредбите од членовите R. 3511-1 до R.3511-13 од Законот за јавно здравје).

Целта е да се заштитат работниците од пасивното пушење, но исто така и од ризици како 
што се пожар и експлозии. Содржи строги мерки за хигиена и безбедност на работното 
место. Пушењето во сите покриени или ‘затворени’ места кои се користат како работно 
место за сите вработени (рецепции, угостителски објекти, простории за состаноци 
и обука, тоалети) е забрането. Може да се толерира во поединечни канцеларии. Во 
кафулињата и рестораните, забраната за пушење се однесува на работниците, како и 
на гостите.

Одбор за хигиена, безбедност и услови за работа

Во компаниите кои имаат најмалку 50 вработени треба да има Одбор за хигиена, 
безбедност и здравје при работа. Овој одбор се грижи за безбедноста и здравјето при 
работа за сите работници во компанијата, придонесува за подобрување на работните 
услови и алармира во случај на непосредна опасност.

http://www.synhorcat.com/article.php3?id_article=92

Колективен план за усогласеност на машините во хотелскиот сектор

Планот се заснова на Европската директива 89/655 од 30/11/1989 (транспонирана во 
француското законодавство со две одлуки бр. 93-40 и 93-41 од 11 јануари 1993 година, 
Закон за работни односи, член R 233-14 и следните и R 233-1 и следните). Со цел да 
им се помогне на хотелските компании да ги почитуваат законските безбедносни 
мерки за машини, се воспостави план со соработка помеѓу Министерството за труд, 
социјалните партнери и Генералната конфедерација за малопродажни прехранбени 
производи. На компаниите им се подели план за управување со приоритети чекор-по-
чекор. На компаниите исто така им се подели контролна листа за да проверат дали 
нивните машини се во согласност со законите за безбедност. Доколку одговорот беше 
негативен, се даваа решенија за прилагодување на машините.

http://www.synhorcat.com/IMG/pdf/Plan_collectif_de_mise_en_conformite_des_

machines_dans_l_industrie_hoteliere.pdf

SYNhorcat (Трговско здружение на професионалци од хотели, ресторани, кафулиња и 
угостителство) исто така врши обука и консултации за законодавни прашања (безбедност 
и здравје, социјална одредба за вработени, итн.) и неколку видови информации за да 
им помогне на компаниите да ги исполнат своите обврски за безбедност и здравје 
при работа (пр. план за чистење и дезинфекција, контролна листа за прием на нови 
работници, противпожарна безбедност).

http://www.synhorcat.com/IMG/pdf/Plan_de_nettoyage_et_de_desinfection-2.pdf

http://www.synhorcat.com/

Услови за живеење и работа на сезонски работници

Во февруари 2000 година, Државниот секретар за туризам на Франција започна 
акциона програма за да ги подобри условите за живеење и работа на сезонските 
работници кои работат во туризмот (повеќето од нив работат во секторот за хотели и 
ресторани). Програмата вклучуваше 15 мерки и беше инспирирана од 31 препорака 
предложени со извештајот за сезонско вработување на Ле Порс од 1999 година. Целта 
на планот беше да се подобрат условите за домување за сезонските работници, да 

5  Погледнете на http://cncorg.com 
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се обезбедат подобри информации на сезонските работници за нивните права, да се 
олесни пристапот до здравствени контролни прегледи поврзани со вработувањето, да 
им се овозможи на работниците со неколку работни места да плаќаат во еден фонд за 
социјално осигурување и на крајот, да се зајакне стручната обука во текот на сезоната 
со најмалку посетители (Ле Порс, 1999).

http://www.tourisme.gouv.fr/fr/navd/mediatheque/publication/economie/

att00006306/rapcomplet.pdf

Сезонски работници: организација на социјален дијалог на локално ниво

Со цел да се подобрат работните услови на сезонските работници, локалниот 
(одделенски) директор за работа на Haute-Savoie започна социјален дијалог. Целта 
беше да се комбинираат заложбите на социјалните партнери на одделот на Haute-
Savoie и претставниците на локалните хотели и ресторани со цел да се воведат делегати 
на туристичките места.

Зимските спортски центри имаат 3.500 вработени во зима. Овие вработени 
имаат договори главно со мали и средни претпријатија кои генерално немаат 
никакви синдикални претставници. Воглавно работните услови се многу тешки за 
сезонските работници. Во минатото, работодавците се жалеле дека е тешко да се 
најде квалификуван и мотивиран персонал. Вработените по договор го привлекоа 
вниманието кон зголемувањето на социјалните проблеми кај сезонските работници и 
зголеменото конзумирање алкохол и дрога, што води до важни ризици за безбедноста 
и здравјето, дури и до самоубиство. Со цел да се воспостави социјален дијалог во овој 
регион, синдикатите назначија локални претставници кои може да се справуваат со 
овие проблеми за време на зимската сезона. Се подготви и основен текст во кој се 
дефинираат улогата, статусот, потребните средства и заштитата на вработените.

Проценка

Назначувањето на делегатите беше сложено: немаше преседан и беа потребни речиси 
три години да се изготви меморандум за соработка во однос на воспоставувањето на 
заеднички одбор помеѓу социјалните партнери. Воедно имаше судири на интерес 
помеѓу различните нивоа на консултација (на локално ниво и на ниво на оддел). Сепак, 
научената лекција е дека локалниот социјален дијалог е важен доколку исполнува 
реална потреба во полето и под услов локалната организација на работодавци да го 
поддржува проектот.
(ANACT— http: www.anact.fr)

Обука во рамките на компанијата за секторот за хотели, ресторани и угостителство 
– Asforest

Оваа организација дава можности за обука и практикантска работа во рамките 
на компанијата за секторот за хотели, ресторани и угостителство. Иако нејзините 
активности главно имаат за цел техничко образование и прашања кои се однесуваат на 
управувањето, во дел од обуката вклучени се и аспекти кои се однесуваат на хигиената, 
безбедноста и здравјето (пр. ефикасна работна организација, рачна работа, лизгања и 
сопнувања).

http://www.synhorcat.com/asforest/

Националниот институт за истражување и безбедност обезбедува публикации кои го 
опфаќаат спроведувањето на безбедноста и здравјето при работа во конкретни под-
сектори и работи, како што се следните:

�� Работа како собарки 
�� Работа во ресторани за брза храна
�� Испорака на храна и пијалаци
�� Работа во ‘традиционални’ ресторани
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risks in Horeca. The target audiences are employers, employees, prevention offi  cers, 
occupational physicians and ergonomists. The aim is to provide — starting with the 
most important problems in the sector (such as accidents and manual handling) — the 
ground rules for a risk evaluation in the hotels and restaurants sector in order to attain a 
suitable level of prevention.

4 . 2 . 8 .   G e r m a n y

In Germany, the most important legal basis for the prevention of occupational accidents 
and diseases and work-related health hazards is provided by Part VII of the Code of 
Social Law (Sozialgesetzbuch Teil VII), describing the duties of the accident insurance 
institutions, which is one part of the German social insurance system. Their job is to 
ensure, by all appropriate means, that occupational accidents and diseases and work-
related hazards are prevented and that eff ective fi rst aid is available. For the purpose of 
performing these tasks, insurers must advise and consult with both employers and 
insured persons. In addition, insurers are also obliged to supervise the implementation 
of accident prevention measures. Their duties further extend to the fi elds of research, 
education and training and the creation and distribution of motivational media 
presentations. Another legal basis is provided by the accident prevention regulations 
enacted by the accident insurers themselves.

The statutory accident insurance and prevention institutions (Berufsgenossenschaften) 
in Germany are branch-oriented. It is in the Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel. 
und Gaststätten (BGN) that the Horeca sector (apart from the foodstuff  industry) is 
insured. The BGN deals with over 400 000 enterprises with about three million insured 
persons, of which 350 000 are small companies, and 292 000 fi rms with two million 
insured persons belonging to the Horeca sector. All employees and trainees are 
compulsorily insured by way of the statutory accident insurance. This is exclusively 
fi nanced through contributions from employers, and is contribution-free for all employees.

Tasks

The tasks of the BGN as a statutory accident insurance institution comprise: prevention 
of occupational accidents, occupational disease and work-related health hazards; 
provision of medical treatment or services; reintegration of the insured into working 
and community life; and compensation in the form of cash benefi ts (and pensions).

Measures

For the purpose of preventing occupational accidents and diseases and work-related 
hazards, the following services are provided.

■  Advising and supporting employers and insured persons in embracing aspects of 
technical safety, occupational medicine and organisation.

■  Investigation of possible causes of occupational accidents and disease or work-
related health hazards, and integrating the results in future prevention work.

■  Providing occupational and safety-related medical support.
■  Supervision of the operational measures taken to prevent occupational accidents, 

diseases and work-related health hazards.
■  Providing training: the BGN trains and qualifi es various target groups in matters of 

occupational health and safety protection, for example employers and managers, 
health and safety specialists, safety delegates or teachers, trainers and trainees. The 
seminars are always practice-oriented and especially developed for the target group. 
For example, for the Horeca sector there are topics such as ‘Health and safety in 
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Покрај ова, Националниот институт за истражување и безбедност дава и совети во врска 
со специфични социјални прашања во секторот како што се агресијата и насилството, 
мобингот, психосоцијалните прашања, итн.

Институтот дава и законодавни и методолошки информации и информации за јавното 
здравје кои се однесуваат на секторот за професионални лекари, како и семинари 
на различни теми од полето на безбедност и здравје при работа. Во мај 2006 година, 
Институтот организираше работилница за тековните размислувања за проблемите со 
безбедноста и здравјетоо при работа во секторот и како да се спречат овие проблеми. 
Целна публика беа професионалците во секторот.

Caisse régionale d’assurance-maladie врши превентивни услуги за безбедност и здравје 
во сите сектори. Покрај вршењето проверки на безбедноста и здравјето на компаниите, 
Caisse régionale d’assurance-maladie дава совети за тоа како да се избегнуваат 
професионалните ризици и општи информации за подигање на свеста за прашања 
кои се однесуваат на безбедноста и здравјето. Воедно поттикнува добри практики 
во рамките на организациите. На пример, Cramif (Caisse régionale d’assurance maladie 
d’Île-de-France, http://www.cramif.fr) нуди услуги на компании, поединци и здравствени 
професионалци. Исто така придонесува и во случај на професионални болести. 
Превентивниот дел од нивните активности вклучува обука за ризици во секторот 
за хотели, ресторани и угостителство. Целна група се работодавците, вработените, 
службениците за превенција, професионалните лекари и ергономите. Целта е да се 
обезбедат – започнувајќи со најважните проблеми во секторот (како што се несреќи 
и рачна работа) – основни правила за проценка на ризици во секторот за хотели и 
ресторани заради постигнување на соодветно ниво на превенција.

4.2.8. Германија

Во Германија, најважната правна основа за превенција на професионални несреќи и 
болести и опасности по здравјето како последица на работата е дадена во Делот VII од 
Кодексот на социјалниот закон (SozialgesetzbuchTeil VII), кој ги опишува должностите 
на институциите за осигурување од несреќи, што е еден дел од германскиот систем за 
социјално осигурување. Нивната работа е да обезбедат, со сите соодветни средства, 
превенција на професионални несреќи и болести и опасности поврзани со работата, 
како и достапност на ефективна прва помош. Со цел да ги вршат овие задачи, 
осигурителите мора да се советуваат и консултираат со работодавците и осигурените 
лица. Покрај тоа, осигурителите се обврзани и да вршат надзор на спроведувањето 
мерки за спречување несреќи. Нивните должности ги опфаќаат и полињата на 
истражување, образование и обука, како и подготовка и распределба на мотивациски 
медиумски презентации. Прописите за спречување несреќи донесени од самите 
осигирители за несреќи даваат друга правна основа.

Законските институции за осигурување и спречување несреќи (Berufsgenossenschaften) 
во Германија се ориентирани кон конкретна гранка. Секторот за хотели, ресторани и 
угостителство (покрај прехранбената индустрија) се осигура во Berufsgenossenschaft 
Nahrungsmittel. und Gaststätten (BGN). BGN се работи со повеќе од 400.000 
претпријатија со околу три милиони осигуреници, од кои 350.000 се мали компании 
и 292.000 фирми со два милиони осигуреници кои припаѓаат на секторот за хотели, 
ресторани и угостителство. Сите вработени и практиканти задолжително се осигуруваат 
по пат на задолжително осигурување од несреќи. Ова се финансира исклучиво преку 
придонеси од работодавците и е без придонес за сите вработени.

Задачи

Задачите на BGN, како законска институција за осигурување од несреќи, се состојат 
од следното: превенција на професионални несреќи, професионални болести и 
опасности по здравјето поврзани со работата; обезбедување на медицински третман 



Заштита на работниците во хотели, ресторани и угостителството
Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A

GEN
CY FOR S

AFETY AND H
EALTH AT W

ORK

7

L I S T  O F  A B B R E V I A T I O N S  F R E Q U E N T L Y  U S E D 
I N  T H E  R E P O R T

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

39

или услуги; реинтегрирање на осигуреникот во работниот и општествениот живот; и 
надоместок во форма на парични бенефиции (и пензии).

Мерки

Со цел да се спречат професионалните несреќи и болести, како и опасности поврзани 
со работата, се нудат следните услуги:

�� Советување и помагање на работодавците и осигурениците во опфаќање на 
аспекти на техничка безбедност, трудова медицина и организација.

�� Испитување на можните причини за професионални несреќи и болести или 
опасности поврзани со работата, како и интегрирање на резултатите во идна 
превентивна работа.

�� Обезбедување професионална медицинска поддршка и медицинска поддршка 
која се однесува на безбедноста.

�� Надзор на оперативните мерки кои се преземени со цел да се спречат 
професионалните несреќи, болести и опасности поврзани со работата.

�� Вршење обука: BGN обучува и квалификува различни целни групи за прашања 
кои се однесуваат на заштита на безбедноста и здравјето при работа, како на 
пример работодавци и раководители, стручни лица за безбедност и здравје, 
делегати за безбедност или наставници, обучувачи и практиканти. Семинарите 
секогаш се ориентирани кон праксата и се посебно подготвени за целната група. 
На пример, за секторот за хотели, ресторани и угостителство постојат теми 
како што се ‘Безбедност и здравје во кујните’, ‘Хигиена и анализа на опасности 
и критични контролни точки во секторот за хотели, ресторани и угостителство’, 
‘Противпожарна заштита во хотели’, ‘Безбедност и здравје за извршни директори’, 
‘Заштита на кожа’, ‘Справување со умствен стрес’, ‘Успешно постапување со 
поплаки од клиентите’, ‘Комуникација за готвачи’, ‘Управување и организација на 
времето во секторот за хотели, ресторани и угостителство’, итн.

�� Обезбедување информативни материјали како што се наставни единици, аудио-
визуелни медиуми, списанија и брошури, знаци, итн.

�� Обезбедување прописи за спречување несреќи, кои помагаат да се поедностави 
практичното спроведување на владините укази.

�� Обезбедување на сертификати за поддршка на производителите, трговците и 
операторите на технички објекти (‘ознака GS’).

�� Истражување и развој кои се однесуваат на проблеми ориентирани кон праксата 
како што е вентилацијата со постојан довод на воздух во кујни.

�� Обезбедување информации и комуникација, на пример преку кампањи како 
што се ‘Чекорете безбедно (Step safely)’ (2003-2005) или новата кампања ‘Mach 
mit – Haut fit’ (2007/2008) во рамките на кампањата за превенција на кожата, 
започната од законски институции за осигурување од несреќи и здравствено 
осигурување, чија цел е превенција од професионални болести на кожата. За таа 
цел, BGN ги интензивираше своите постоечки медиуми, квалификација и понуди 
на информации.

Карактеристика на германскиот систем за социјално осигурување е принципот 
на лично спроведување: организацијата, давањето и финансирањето на услугите 
на BGN е во рацете на автономни управи поддржани од социјалните партнери. 
Работодавците и вработените се еднакво застапени во нивните одбори. Резултатот е 
ефикасна структура со услуги кои се специфични за секторот и се ориентирани кон 
побарувачката.

Регионални програми за безбедност и здравје при работа на BGN

Една специјална понуда за малите и средни претпријатија се регионалните програми 
за безбедност и здравје при работа на BGN. Во 12 региони BGN има воспоставено 
мрежи кои се состојат од институции кои ги застапуваат интересите на претпријатија 
како што се Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) или кои имаат важна улога 
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на полето на квалификација и превенција, како што е институцијата за здравствено 
осигурување Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK). Се нудат можности за напредна 
обука на полето на безбедност и здравје при работа за конкретни целни групи кои 
делуваат како предводници, особено претприемачи и нивните сопруги, практиканти и 
други вработени, како и обучувачи и наставници од компанијата.

Овие мрежи обезбедуваат развој на шема за информации и обука ориентирана кон 
учество, побарувачка и практика која на малите претпријатија во секторот за хотели, 
ресторани и угостителство им нуди разумна помош во справувањето со предизвиците 
кои се однесуваат на безбедноста и здравјето. Природата на семинарите со практични 
совети,  која е специфична за гранката, јасно ги покажува посебните придобивки кои 
безбедноста и здравјето ги имаат за квалитетот и конкурентноста на малите претпријатија. 
Интегрирањето на безбедноста и здравјето при работа во професионалната обука 
го истакнува позитивното влијание во поглед на продуктивноста и квалитетот на 
производот. Така, преземањето на мерки и понуди е значително зголемено. Освен 
што се испраќаат со писмо до секое претпријатие во различни региони секоја година, 
понудите во регионите се претставени на:

http://qualifizierung.portal.bgn.de/webcom/show_article.php/_c-545/_nr-2/_lkm-7103/i.
html

Претходни иницијативи

Промена: Иновативни алатки за угостителската и хотелската индустрија – 2001
Овој предложен меѓународен проект, кој беше финансиски поддржан од Европската 
агенција за безбедност и здравје при работа, веќе беше споменат во описот на 
политиките во Белгија.

Нови медиуми за мали претпријатија во секторот за хотели, ресторани и угостителство

Земајќи ги предвид честопати ниските нивоа на квалификации кај работодавците и 
вработените во секторот за хотели, ресторани и угостителство, BGN неодамна разви 
медиум ‘на ниско ниво’: портал кој се однесува на стрес во секторот за хотели, ресторани 
и угостителство (www.gastronomie-stress.de), аудио ЦД со наслов ‘Емотивниот 
падобранец’ кој се фокусира на темата на емоционална компетенција, едукативна игра 
за практиканти и концепт за телевизиска програма за компании.

Интегрирање на безбедноста и здравјето во стручното образование

Министерствата за образование во Германија ја воспоставуваат општата наставна 
програма за стручно образование. Наставните програми во секој сектор треба да ги 
следат принципите и мерките на превенција од несреќи и здравствена заштита.

www.kmk.org/beruf/rlpl/rlplggb.pdf

4.2.9. Грција

Грчката комора на хотели често ги информира своите 9000 членови ширум Грција, 
преку електронска пошта и факс, во врска со мерки за спречување легионерска болест, 
птичји грип, топлотен удар, итн. Информациите се однесуваат на вработени и клиенти. 
Информациите главно произлегуваат од Министерството за здравје и добросостојба, 
Националната школа за јавно здравје и Грчкиот центар за контрола на инфективни 
болести. Комората на хотели соопштува дека хотелите ги следат препораките за 
безбедност и здравје при работа кои тие им ги испраќаат.

4.2.10. Ирска

Според Надлежниот орган за безбедност и здравје во Ирска, во моментот нема 
иницијативи за секторот. Пред неколку години, тие изработија ДВД/ЦД за рачна работа 
во секторот финансирано од агенцијата.
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Во Ирска постојат неколку организации кои нудат обука и информации кои се 
однесуваат на безбедноста и здравјето за различни целни групи.

Една од овие организации е Ирската асоцијација на мали и средни претпријатија 
(ISME), независна деловна организација која дава советодавни услуги и програми 
за обука/развој за нејзините членови. Нудат семинари како следните: ‘Безбедност и 
здравје’, ‘Управување со безбедност и здравје’, ‘Управување со време и стрес’, ‘Грижа 
за корисници’, итн. со содржини кои се однесуваат за вработените и работодавците во 
секторот за хотели, ресторани и угостителство.

Друга организација е Асоцијацијата на мали фирми (SFA), национална организација 
која ексклузивно ги застапува потребите на малите претпријатија во Ирска, со повеќе 
од 8.000 компании-членки. SFA обезбедува брошури и курсеви за обука за безбедност 
и здравје при работа конкретно за мали претпријатија.

Ирската хотелска федерација (IHF), националната индустрија за хотели и пансиони која 
застапува речиси 1.000 хотели и пансиони ширум државата, дава практични насоки 
за анализа на опасности и критични контролни точки (како што се ‘Спроведување 
на анализа на опасност’ и други информации кои се однесуваат на безбедноста и 
здравјето.

4.2.11. Луксембург

Нема конкретни закони кои се однесуваат на безбедноста и здравјето во секторот за 
хотели, ресторани и угостителство.

Сепак, постојат одредени закони кои се од посебна важност за секторот за хотели, 
ресторани и угостителство:

Loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac (Закон против пушењето)

Овој закон предвидува дека работодавачот е обврзан да има превентивен план за да 
спречи пасивното пушење помеѓу работниците. Пушењето е забрането во ресторани, 
чајџилници и пекари. Воедно забрането е да се пуши во барови каде што се служи храна 
помеѓу 12:00 и 14:00 часот и помеѓу 19:00 и 21:00 часот. Законот главно се однесува на 
општата јавност, а помалку на вработените. Го предвидува следното:

�� Заштита на млади работници (15-18 години).
�� Вработување на млади работници (адолесценти) не подолго од осум часа дневно 

и 40 часа неделно.
�� Време за одмор и паузи.
�� Младите работници имаат право на платена пауза од најмалку половина час 

по четири часа работа. Во период од седум дена, тие имаат право на период за 
одмор од два последователни дена. 

�� Работа во недела со општо законодавство за младите работници кое забранува 
нивно работење во недела и на државни празници. Сепак, владините надлежни 
органи може да дадат дозвола за поединечни случаи (и за конкретен временски 
период) за млади работници во хотели, ресторани и кафулиња да работат во 
недела и на државни празници. (Закон од 23.03.2001 кој се однесува на заштита 
на млади работници, Mémorial А, Бр. 40, 09.04.2001).

�� Ноќни смени, при што на адолесцентите им е забрането да работат ноќе (од 
22.00 до 6.00 часот). Во контекст на постојани смени и во индустријата за хотели 
и угостителство, на младите работници им е дозволено да работат до 22:00 
часот. Можни се исклучоци за хотели и ресторани доколку ова е дозволено од 
Министерството за животна средина (погледнете ‘Работа во недела’ погоре). 
Покрај тоа, младите работници не смее да се вработени на работно место кое е 
несразмерно стресно физички или умствено, вклучувајќи ‘работа по произведена 
единица’ или работа на транспортер каде што плаќањето се регулира според 
брзината на работата.
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�� Мерки за безбедност и здравје при работа за млади работници при што 
работодавците треба да преземат мерки за да ги заштитат безбедноста и 
здравјето на младите работници. Секој работодавач кој има вработено млад 
работник, мора да води евиденција за неговите лични податоци, природата на 
занимањето, времетраењето на одморот кој го добива, работните часови и датуми 
на медицински прегледи.

Безбедносна проверка за угостителски објекти

Се обезбеди и специфична безбедносна проверка за угостителски објекти: за малите 
фирми е особено тешко да ја почитуваат рамковната Директива 89/391/ЕЕС од 12 јуни 
1989 година за безбедност и здравје при работа, според која работодавците треба 
да извршат проценка на ризиците по безбедноста и здравјето на работното место. 
Безбедносната проверка беше направена со помош од Berufsgenossenschaftliches 
Institut für

Arbeitssicherheit (Германија) и во соработка со Европската комисија. Се спроведе 
теренска студија на супра-регионално ниво.

Проценката покажа дека во Луксембург брошурата е добро прифатена од поголемите 
фирми. Помалите фирми (3-15 работници) сметаат дека контролната листа е премногу 
детално разработена и непогодна и немаат време самите да ја пополнат. Обично 
поголемите фирми имаат лице кое е одговорно за прашања кои се однесуваат на 
безбедноста и хигиената. Воедно во рамките на фирмата редовно се даваат инструкции 
и се врши обука. Според Handwerkskammer Trier, задолжителното воведување на 
безбедносната контролна листа би ги подобрило општите безбедносни стандарди во 
угостителскиот сектор (6).

4.2.12. Холандија

Официјални политики од Владата

Во Холандија нема конкретни одредби за секторот кои се однесуваат на безбедноста 
и здравјето при работа. Сепак, за хотелите и рестораните важи општата регулатива за 
безбедност и здравје при работа.

Законот за работно време предвидува стандардни норми за максималното времетраење 
на работните денови, работните недели, прекувремената работа, неработното време, 
паузите, работата во смени, работата на повик, итн.

Од 1 јануари 2004 година постои нова регулатива за пушење која на работникот му 
дава право на работно место каде што не се пуши. За секторот за хотели и ресторани, 
регулативата ќе се применува во фази до 31 декември 2008 година. Секторот секоја 
година се стреми кон постепено поголем број компании во кои не се пуши.

Колективни работни договори и договори за безбедност и здравје

Повеќето договори во колективните работни договори (collectieve arbeidsovereenkomst 
- САО) се однесуваат на условите на вработување, а не на квалитетот на самата работа. 
Од таа причина се склучија специфични договори за безбедност и здравје при работа за 
да се намали изложеноста на работниците на ризични и неповолни работни услови (т.н. 
Arboconvenanten), подобрувајќи ги работните услови, контролирајќи ги боледувањата 
и намалувајќи го бројот на случаи на професионална попреченост. Договори се 
склучуваат врз основа на сектор уште од 1999 година.

Најпрво се анализира тековната состојба и се утврдуваат цели за период од две до 
четири години. Се подготвува акционен план, кој на крајот се извршува и се проценува 

6 Извор: ‘Проценка на безбедносната проверка за угостителски установи’, Chambre des Métiers du 
Grand-Duché du Luxembourg, 1996
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(7). Договорите за безбедност и здравје се договори помеѓу организации на работодавци, 
синдикати и владата.

Постојат колективни договори за секторот за хотели и ресторани, како и за угостителскиот 
сектор. Тие ги утврдуваат специфичните правила за секторот за квалитет на работата, 
безбедноста, здравјето и животната средина, опфаќајќи работи како што се работни 
услови, должноста да се назначи службеник за превенција во рамките на компанијата, 
да се изврши анализа на ризик и да се преземат соодветните превентивни мерки.

Покрај тоа, постои конкретен договор за безбедност и здравје за угостителство по 
договор. Опфатените теми вклучуваат стрес од работата, физички оптоварувања 
од работата и отсуство. Достапни се и примери за добра практика и прирачник за 
службеници за превенција за тоа како да се спроведат политиките за безбедност и 
здравје при работа.

http://www.das-pas-lekker.nl/net-book.php?op=cms&pageid=68&pageid_up=60

Дел од колективниот договор за секторот за хотели и ресторани, како и за угостителскиот 
сектор, вклучува водичи во кои се дадени описи на работата и задачи за секоја функција 
во секторот за хотели, ресторани и угостителство. Дел од листот е посветен на ризиците 
по безбедноста и здравјето при работа за кои работодавачот мора да дејствува.

Еден специфичен договор е договорот за стрес од работата, ‘Werkdruk Horeca’, потпишан 
во 2000 година од страна на работодавците и вработените, како и Министерството за 
социјални работи и вработување. Намената на овој договор беше да се намали бројот 
на поплаки за стрес во хотелите и рестораните за 10% до 2004 година. Проектот (кој 
исто така е вклучен во извештајот за студија на случај) започна со пилот-проект кој 
вклучува осум компании во секторот за хотели и ресторани. Потоа се создадоа голем 
број нови мерки и алатки, како што е Quickscan Horeca. Ова водеше до мониторинг 
систем за да се намали притисокот врз работниците. Се претставија различни решенија 
преку веб-сајт (www.happyHoreca.nl) и се воведоа специфични консултантски услуги. 
Активностите се национално акредитирани и внесени во холандското закондавство за 
работни услови. Се разви стандардизиран ‘модел’ на договор (модел договор) помеѓу 
компаниите и службите за безбедност и здравје при работа, со законски прописи во 
однос на задолжителните услуги за компаниите и пропратни информации за услуги по 
избор. Главната цел на модел договорот е да им помогне на компаниите да избираат 
помеѓу различни пакети на услуги.

Проектот сега заврши за секторот за хотели и ресторани, иако социјалните партнери 
продолжија да работат заедно. Погледнете на http://www.arboportaal.nl.

Се склучи друг договор за под-секторот на угостителството по договор. Важеше за 
периодот од октомври 2001 до јули 2004 година. Договорот се склучи помеѓу Veneca, 
FNV Horeca, CNV Bedrijvenbond и De Unie. Во 2005 година се потпиша втор договор 
(Arboplusconvenant). Се фокусираше на стрес од работата, физичко оптоварување од 
работата и реинтеграција.

Како резултат на договорот, стресот како последица на работата се намали за 14%. 
Овој договор ја поттикна свесноста за проблемот во компаниите и го привлече 
вниманието кон важноста на добрите работни услови. Боледувањата се намалија за 
1.2%. Се воспоставија неколку мерки за подобрување на оптоварувањето од работата 
и работната организација. Важните заклучоци од овие активности го вклучуваат 
следното:

�� Изолираниот фокус на ‘притисокот од работата’ е пристап кој не ги вклучуваше 
компаниите. Откако фокусот се прошири на општото управување со компанијата, 
трошоците и придобивките, задоволството од работата и мотивацијата на 
работодавците, значително се подобрија.

�� Помага во пристапот кон компаниите нудејќи нешто што го надополнува пристапот 

7  Ibid.
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кој тие веќе го користат за да ги подобрат работните услови и безбедноста и 
здравјето при работа. Ова понекогаш подразбира некои веќе многу практични 
мерки, пр. работна организација, дијалог кој се однесува на распоредите на 
времето, итн.

�� Инструментите како што е Quickscan исто така им помагаат на работниците да 
дискутираат за ризиците за кои сметаат дека се најстресни и за решенијата кои 
им се најинтересни.

�� На малите компании треба да им се дадат многу практични информации и 
материјал кој е специфичен за нивниот под-сектор и компанија.

Социјалниот фонд Horeca финансира активности кои имаат за цел подобрување на 
работните односи помеѓу работодавците и работниците, како што се активности за 
обука и субвенции за учење на работното место. Специфичната обука опфаќа решавање 
конфликти, агресија и насилство, различност, безбедност, анализа на опасности и 
критични контролни точки (HACCP), ергономија и хигиена.

http://www.Horeca.nl/cao/Fonds CAO/FONDS-CAO 2004-2008.pdf

Bedrijf Horecaen Catering, организација во оваа гранка, постојано врши (или координира) 
истражување за работните услови, структурата на секторот, мобилноста, пазарот на 
трудот, задоволството од работата, итн. Воедно, Bedrijf Horecaen Catering спроведува 
истражување за комуникациите со мали угостителски објекти (мали барови, хотели, 
ресторани, итн.); информациите за безбедноста и здравјето при работа честопати не 
стигнуваат до овие мали компании. Се истражуваат можностите за подобар начин на 
пренесување на типични прашања поврзани со безбедноста и здравјето при работа 
(Ван ден Босше – Van den Bossche, Јетингхоф – Jettinghoff, Хоутман – Houtman, 2003).

Horeca Branche Instituut, кој врши задачи за обука и образование во името на 
социјалните партнери во секторот, исто така дава голем број информации за и во врска 
со секторот. Истовремено овозможува изработка на безбедносен план со помош на 
интерактивна алатка, која може да се најде на http://www.horeca.nl

Трудовата инспекција особено се фокусира на превенцијата на агресијата и несаканото 
однесување.

4.2.13. Полска

Општо законодавство

Во однос на унапредувањето на здравјето на работното место, општата политика за 
безбедност и здравје при работа ги опфаќа сите сектори, вклучувајќи го и секторот 
за хотели, ресторани и угостителство. Нема конкретна политика за овој сектор, ниту 
пак постојат какви било неофицијални политики.

Информации за безбедност и здравје

CIOP-PIB е законски и организациски независен државен институт, кој спроведува 
истражувачка и развојна работа и врши други задачи утврдени за институтот од страна 
на Советот на министри во долгорочни програми. Тоа е главен истражувачки институт 
кој спроведува студии и кој шири информации за работните услови во Полска. Што се 
однесува до секторот за хотели, ресторани и угостителство, издава контролни листи за 
безбедност и здравје при работа, вклучувајќи упатство за работодавачот за ресторани 
(/Listykontrolne bhp, poradniki pracodawcy. Opracowanie zbiorowe/. Wyd. CIOP, Варшава, 
1998, 1999, 2000, 2001).

Информативните ресурси ги објавуваат институции кои се вклучени во унапредувањето 
на безбедноста и здравјето при работа (CIOP-PIB, Националниот трудов инспекторат, 
други уредници). Материјалите се подготвуваат на полски јазик, во најголем број случаи 
во печатени верзии.
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Како одговор на потребите од информации за малите и средните претпријатија, CI-
OP-PIB има наменето веб-сајт, кој помеѓу другото ја опфаќа и индустријата за храна. 
(http://www.ciop.pl/11121.html).

4.2.14. Португалија

Превентивно упатство кое го изработуваат синдикатите
Во 2005 година Unihsnor (Синдикати на хотели и ресторани во северна Португалија) 
изработи превентивно упатство за секторот за хотели, ресторани и угостителство, кое 
го објави ISHST (Институтот за безбедност, хигиена и здравје при работа).

Ова упатство првично дава информации кои се однесуваат на превенцијата и другите 
обврски на работодавците и правата на вработените во хотели и ресторани. Дава 
основни дефиниции за несреќи при работа и претставува почести видови на несреќи во 
секторот. Нуди основни информации за професионални физички услуги во секторот.

Поголем дел од упатството се состои од водич во форма на табели во кои се 
претставени основните професионални ризици и соодветните мерки, вклучувајќи 
физички, биолошки, ергономски, машински и електрични ризици, за различни места 
на работење како што се рецепција, пералница, ресторани, конференциски сали, итн. 
Следат основни инструкции за методите за проценка на ризик. На крајот, наведено е 
соодветното законодавство за секторот.

4.2.15. Шпанија

Постоечки принципи за превенција
Во Шпанија, не постојат конкретни одредби за секторот за хотели, ресторани и 
угостителство во врска со безбедноста и здравјето при работа. Постои договор за 
составување на бипартитна секторска комисија за прашања кои се однесуваат на 
безбедност, здравје и животна средина, како дел од колективниот секторски договор 
потпишан од федерациите на работодавци - Шпанската федерација за хотелската 
индустрија и Шпанската конфедерација на хотели и туристички сместувања и 
претставници на работниците- Fecoht-CCOO и Fecoht-UGT во 2005 година.

Реализирани активности
Државната федерација за трговија, хотели и туризам на Генералната конфедерација 
на работнички синдикати, репрезентативното тело на сите работнички синдикати во 
секторот за хотели, ресторани и угостителство, организираше информативна кампања 
чија цел беа работниците во секторот со цел да ја зголеми нивната свесност за прашањата 
кои се однесуваат на безбедноста и здравјето, да ги истакне доминантните ризици во 
секторот (особено мускулоскелетните нарушувања) и да ги информира работниците 
за активностите кои може да ги преземат со цел да уживаат во побезбедно работно 
место. Претставници на Fecoht-CCOO учествуваат во бипартитната секторска комисија 
за прашања кои се однесуваат на безбедноста, здравјето и животната средина.

Информативната кампања која ја започна Fecoht-CCOO се фокусира на превенција на 
мускулоскелетните нарушувања во хотелската индустрија. Генерално, ги класифицира 
опасностите на работното место како физички и психосоцијални. Воедно, ги истакнува 
и ризиците поврзани со вклучените задачи и ја поддржува потребата од превентивни 
мерки. Успешната превентивна политика вклучува четири фази:

(1) Проценка на опасни задачи
(2) Препознавање на ризиците за мускулоскелетниот систем
(3) Превентивни активности
(4) Интервенирање за да се намали ризикот.

Информативната кампања на Fecoht-CCOO вклучува брошура која се дели на 
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders
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работниците во секторот. На крајот, работниците добиваат совети за тоа кои практики 
треба да ги избегнуваат и како да пријават какви било проблеми на работното место и 
да побараат помош од нивните претставници за безбедност.

Националната фондација за превенција од професионални ризици (FPRL) финансираше 
многу проекти кои имаа за цел промоција на безбедноста и здравјето на работното 
место. Тие може да се класифицираат како информативни активности, активности 
за техничка помош, активности за стручна обука и активности за промовирање на 
спроведувањето на Законот за професионални ризици. Некои од овие проекти се 
одвиваат во секторот за хотели, ресторани и угостителство, и тоа:

�� ‘технички совет за превенција на професионални ризици во ресторани, барови, 
кафулиња и мали хотели;’

�� ‘Безбедност и здравје во секторот за одржување на хигиена во канцеларии и во 
хотелската индустрија’;

�� ‘потешкотии во спроведувањето на превентивни активности во хотелската 
индустрија: практични решенија од гледна точка на работодавците и вработените’.

Целосна листа од проектите на Националната фондација за превенција од 
професионални ризици (FPRL), наведени според сектор од интерес и регион во 
Шпанија, е достапна на веб-сајтот на FPRL: http://www.funprl.es/acciones/Acciones.htm

Националниот институт за безбедност и хигиена при работа (INSHT) исто така 
организираше програма за обука која нуди обука за работници, делегати за превенција, 
работници на кои им се доверени специјални превентивни должности, професионалци 
кои се стремат да делуваат како напредни техничари за превенција, како и експерти. 
Повеќе информации се достапни на веб-сајтот ((http://www.mtas.es/Insht/en/formacion/
index_en.html).)

INSHT има издадено многу технички водичи, информативни летоци, списание за 
работи кои се однесуваат на безбедноста и здравјето, како и студии. Тие се достапни 
во печатена форма, а некои од нив исто така се наоѓаат на веб-страниците (http://www.
mtas.es/insht/) со дел од материјалот достапен на англиски јазик.

4.2.16. Шведска

Општо законодавство
Во Шведска, не постојат конкретни закони за безбедноста и здравјето при работа 
во секторот за хотели, ресторани и угостителство. Ова се некои од поважните 
регулативи од Шведскиот надлежен орган за работна средина (SWEA) за секторот:
�� H282 Книга за чистење – зошто и како треба да чистиме?
�� Одредби – (врз основа на Законот за работна средина SFS 1977:1166)
�� 1988:02 – Работа во пултови/штандови за свежа храна
�� 2005:16 – Бучава
�� 1994: 53 – Едноставни садови под притисок
�� 2000:01 – Рачна работа
�� 2005:06 – Медицински преглед во работниот век
�� 2005:01 – Микробиолошки ризици во работната средина (грини, ефекти на 

токсини и хиперсензитивност)
�� 1982:20 – Кујни во ресторани и објекти
�� 1993:02 – Насилство и закана (за негова појава) во работната средина

Брошури
�� ADI 161 – Пријавете ги Вашите несреќи на работното место
�� ADI 344 – Бучава и заштита на слухот
�� ADI 314 – Делегати за безбедност (претставници)
�� ADI 514 – Прием, складирање и испорака на стока



Заштита на работниците во хотели, ресторани и угостителството
Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A

GEN
CY FOR S

AFETY AND H
EALTH AT W

ORK

7

L I S T  O F  A B B R E V I A T I O N S  F R E Q U E N T L Y  U S E D 
I N  T H E  R E P O R T

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

47

�� ADI 495 – Осмелете се да испробате нова работна средина (услови) во рестораните
�� ADI 553 - Насилство и закана (за негова појава) во работната средина

Одредбите и општите препораки на SWEA за работната средина во рестораните 
стапија на сила во 1984 година (1982:20 Кујни во ресторани и објекти). Оттогаш тие се 
развиваат во согласност со забележаните ризици и промени во работниот век, како и 
новите директиви на ЕУ.

Во извештајот ‘Service till varje pris’ (кој е достапен на http://www.av.se/dokument/

publikationer/rapporter/RAP1999_13.pdf) се опишани болестите поврзани со работата 
кај келнерите и келнерките.

Покрај тоа, SWEA создаде и база на податоци/програма за регистар за да се 
евидентираат сите видови на пријавени професионални несреќи и болести поврзани 
со работата кај работниците во сите работни сектори во Шведска, како и секторот за 
хотели, ресторани и угостителство.

SWEA одржува средби и дискусии за нови програми или стратегии за безбедност и 
здравје во хотелите, рестораните и угостителството со претставници од синдикати и 
организации на работодавци. Воедно SWEA има договорено средби од ваков тип во 
некои од нивните инспекциски канцеларии во 10 области ширум земјата.

Инспектори од SWEA вршат инспекции на работната средина во хотели и ресторани во 
Шведска. Инспекторите проверуваат дали работното место (пр. ресторан) е ефективно 
организирано за систематско управување со работната средина. Инспекторите 
ја проверуваат работната средина и во поглед на ризиците (физички, умствени и 
социјални) кои ги наметнува работата, иако постојат и ситуации каде што целта на 
инспекторот е конкретна опасност (како што е одреден вид на машина или одреден 
вид на работа).

SWEA и други организации организираат и учествуваат на разни конференции за 
безбедност и здравје во хотели, ресторани и угостителство и со тоа добиваат можност 
да дискутираат за практики, програми и стратегии за безбедност и здравје во овие 
средини. Ќе се изработи нова брошура за работната средина во рестораните, како 
и веб-сајт за ресторанскиот сектор. На овој веб-сајт ќе се објавуваат информации 
за безбедноста и здравјето во рестораните за вработени, работодавци, архитекти, 
дизајнери на ентериер, консултанти, инсталациски инженери, итн. Целта на SWEA е да 
ги шири овие информации за безбедноста и здравјето во рестораните, а со тоа да ги 
намали професионалните повреди во рамките на овој сектор.

Неофицијални политики и активности во секторот
Унијата на работници во хотели и ресторани (Hotel. och restaurangfacket’s, HRF) во 2002 
година подготви извештај во кој го опиша своето гледиште на состојбата со работните 
услови во секторот. Во извештајот се претставени и активностите на синдикатот кои 
имаат за цел подобрување на работните услови, соодветното законодавство и што тие 
мислат дека треба да се направи за да се подобри ситуацијата.

Воедно постојат и неколку владини и невладини институти кои вршат и поддржуваат 
истражување и спроведуваат програми или обука во различни сектори во Шведска:

�� Шведскиот совет за работен век и социјално истражување (FAS) работи на 
унапредување на собирањето знаење за прашања кои се однесуваат на работниот 
век и на разбирањето на социјалните услови и процеси. FAS има контакти со 
истражувачки-финансирачки тела во други земји преку своето членство во 
Европската научна фондација (ESF), организација која соработува со голем број 
европски истражувачки совети и академии.

�� VINNOVA (Шведската владина агенција за иновативни системи) е државен 
надлежен орган кој има за цел да поттикнува раст и просперитет во Шведска.

�� Една од останатите организации кои вршат проекти и обука во различни сектори 
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■  The sector-specifi c campaign ’Stop Slips in Kitchens’ emphasises the importance of 
fl oor cleaning regimes and footwear in slips prevention. Information and publicity 
materials can be found at http://www.hse.gov.uk/slips/kitchens/index.htm

■  There is also another free sector-specifi c leafl et on dermatitis:   
http://www.hse.gov.uk/pubns/misc762.pdf

The European Week campaign ‘Safe Start’ was aimed at young people, who are 
strongly represented in the hotel and restaurant sector (see http://www.hse.gov.uk/
campaigns/euroweek/index.htm).

The HSE has furthermore developed a range of website material which is aimed at the 
hotel and catering industry (http://www.hse.gov.uk/pubns/caterdex.htm http://www.
hse.gov.uk/catering/index.htm), some of which is also available in other languages.

For example, the following topics are covered:

■  slips, trips and falls on wet or contaminated fl oors;
■  manual handling/musculoskeletal injuries;
■  exposure to hot or harmful substances (e.g. hot oil, or cleaning chemicals);
■  being struck by something (e.g. sharp knives or falling objects);
■  heat stress in the workplace;
■  dermatitis;
■  chronic ill health eff ects from manual handling and work-related upper limb disorders.

4.3. M I S C E L L A N E O U S  P O L I C I E S

Compared with some industries, the hotels and catering sector is subject to less 
regulation and government intervention. However, the sector is now being directly 
aff ected by initiatives and legislation in areas relating to smoking, alcohol consumption 
and food safety and labelling. Regarding alcohol and anti-smoking legislation, bars are 
likely to be most aff ected, followed by restaurants and hotels. Food safety and hygiene 
legislation can be expected to aff ect restaurants the most.

More legislation, which is not profession-related but person-related, aff ects the Horeca 
sector, for example, legislation relating to part-time workers, seasonal workers and 
young workers.

4 . 3 . 1 .   A n t i - t o b a c c o  l e g i s l a t i o n

Until now, the EU has merely invited Member States to tackle the issue of passive 
smoking and smoking in public places. Some Member States have taken the 
initiative by banning smoking in public places such as bars and restaurants. Hotrec 
is opposed to EU-wide legislation, believing instead that the sector can solve this 
problem on a voluntary basis. However, this is likely to be opposed by unions. 
Smoking bans have already been introduced on a national level and are having an 
immediate impact.
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е Prevent, која предводи различни проекти и спроведува обука со цел да поттикне 
здрави, сигурни и безбедни работни места. Шведските осигурителни компании 
исто така поддржуваат различни видови на истражување и превентивни мерки за 
развој на здрави работни средини и подобар квалитет на живот.

4.2.17. Обединетото Кралство    

Кампањи и информативен материјал од важност за секторот
Во Обединетото Кралство, за секторот за хотели, ресторани и угостителство важи 
општото законодавство за безбедност и здравје при работа. Сепак, постојат неколку 
кампањи кои се важни за секторот кои ги води Извршното тело за безбедност и здравје 
при работа (HSE), кое заедно со локалната власт, се извршните органи кои работат на 
поддршка на Комисијата за безбедност и здравје во Велика Британија.

Подолу се наведени неколку примери за овие кампањи.

�� Кампањата ‘Подобри грбови (Better Backs)’ (погледнете на следната веб-
страница: http://www.hse.gov.uk/msd/campaigns/index.htm) вклучува инспекции 
на работното место, рекламирање преку масовни медиуми и настани. Кампањата 
има за цел да ја намали појавата на болки во грбот предизвикани од работата 
или влошување поради работата, нејзиното влијание и бројот на изгубени 
работни денови поради болки во грбот. Во фокусот е холистичкиот пристап кој 
е потребен за постапување со болката во грбот, поттикнувајќи разумни мерки на 
претпазливост за работното место кои го намалуваат ризикот за болки во грбот 
и ги истакнуваат позитивните придобивки од активниот начин на живот со болки 
во грбот. Истовремено, работодавците и работниците се охрабрени да работат 
заедно за да им помогнат на луѓето да се вратат на нормалните активности 
вклучувајќи ја и работата.

�� Кампањата ‘Лизгања и сопнувања (Slips and Trips)’ (погледнете на http://www.
hse.gov.uk/slips/index.htm) беше создадена со цел да се развие национална 
стратегија со која би се постигнало намалување на бројот на фатални несреќи 
и несреќи со поголеми повреди предизвикани од лизгања и сопнувања за 5% до 
2004 година и за 10% до 2010 година. До крајот на 2007/08 година програмата 
има за цел годишно намалување од 525 поголеми повреди предизвикани од 
лизгања и сопнувања (од првична бројка од 10.300 случаи).

�� Кампањата која конкретно се однесува на секторот ‘Да прекинат лизгањата во 
кујните (Stop Slips in Kitchens)’ ја истакнува важноста на режимите на чистење 
на подот и обувките за превенција од лизгања. Информации и материјали за 
публицитет се достапни на http://www.hse.gov.uk/slips/kitchens/index.htm

�� Постои и друг бесплатен леток конкретно за секторот и се однесува на дерматитис:
�� http://www.hse.gov.uk/pubns/misc762.pdf

Целта на кампањата на Европската недела ‘Безбеден почеток (Safe start)’ беа младите 
луѓе, кои се многу застапени во секторот за хотели и ресторани (погледнете на http://
www.hse.gov.uk/campaigns/euroweek/index.htm).

HSE дополнително подготви повеќе веб-сајт материјали наменети за хотелската и 
угостителската индустрија (http://www.hse.gov.uk/pubns/caterdex.htm 

http://www.hse.gov.uk/catering/index.htm), од кои некои се достапни и на други јазици.

На пример, опфатени се следните теми.

�� лизгања, сопнувања и паѓања на влажни или контаминирани подови;
�� рачна работа/мускулоскелетни повреди;
�� изложеност на жешки или штетни супстанци (пр. топло масло или хемикалии за 

чистење);
�� удар од некаков предмет (пр. остри ножеви или предмети кои паѓаат);
�� топлотен стрес на работното место;
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�� дерматитис;
�� последици од хронично лошо здравје од рачна работа и нарушувања на горните 

екстремитети поврзани со работата.

4.3. Разни политики

Во споредба со некои индустрии, секторот за хотели и угостителство подлежи на 
помалку регулативи и владини интервенции. Сепак, сега секторот е под директно 
влијание на иницијативи и законодавство во области кои се однесуваат на пушењето, 
конзумирањето алкохол и безбедноста на храната и етикетирањето. Во однос 
на законодавството за алкохол и законодавството против пушењето, веројатно 
најпогодени ќе бидат баровите, а потоа рестораните и хотелите. Може да се очекува 
дека законодавството за безбедност на храната и хигиената најмногу ќе влијае на 
рестораните.

Законодавството кое не поврзано со професијата, но е поврзано со конкретни лица, 
повеќе влијае на секторот за хотели, ресторани и угостителство, како на пример, 
законодавството кое се однесува на работници со скратено работно време, сезонски 
работници и млади работници. 

4.3.1.Законодавство против пушењето (тутунот)

Досега, ЕУ само ги повика земјите-членки да се справат со прашањето кое се однесува 
на пасивното пушење и пушењето на јавни места. Некои земји-членки покажаа 
иницијатива забранувајќи го пушењето на јавни места како што се барови и ресторани.  
Европското трговско здружение на хотели, ресторани и кафулиња (Hotrec) е против 
законодавството ширум ЕУ и наместо тоа верува дека секторот може да го реши овој 
проблем доброволно. Сепак, синдикатите веројатно ќе се спротивстават на ова. Веќе 
се воведени забрани за пушење на национално ниво и тие имаат непосредно влијание.

Пасивното пушење во секторот за хотели, ресторани и угостителство

Објавени се голем број студии за влијанијата на пасивното пушење во секторот за хотели 
и ресторани. Може штетно да влијае врз здравјето на работниците. Во една студија од 
Димих-Вард и др. (Dimich-Ward, et al.) направен е обид да се утврди дали политиката 
за пушење на работното место била поврзана со влијанија врз респираторното здравје 
кај опслужувачите на храна и пијалаци (непушачи). Се утврдило дека зачестеноста на 
надразнувачки и респираторни симптоми кај непушачите била постојано повисока кај 
учесниците од дејностите каде што немало ограничување за пушењето.

Во една студија (Горини и др. – Gorini et al. 2004) се истражувало дали деловите 
наменети за пушење во ресторани, барови и дискотеки имаат влијание врз количината 
на концентрација на никотин на работните места. Тие спровеле истражување во седум 
ресторани. Заклучокот бил дека во рестораните со делови за пушачи и непушачи, 
просечното ниво на никотин во делот за пушачи не било значително повисоко од нивото 
измерено во делот за непушачи (2.54 microg/m3до 2.14 microg/m3).

Во друга студија се разгледани влијанијата на ирската забрана за пушење за изложеност 
на пасивен чад кај работниците од секторот за хотели, ресторани и угостителство и се 
утврдило дека изложеноста на никотин во воздухот и пасивното пушење и поврзаните 
ризици биле значително намалени, но не биле целосно отстранети. Изложеноста е 
можна за оние кои работат таму каде што пушењето сѐ уште е дозволено и таму каде 
што пасивниот чад преминува низ отворени врати.

Според една статија од Кумбс (Coombes) (2004), еден работник од угостителството 
неделно умирал од пасивно пушење во Обединетото Кралство. Наодите се базираа на 
испитување од страна на професор Јамрозик (Jamrozik) од Универзитетот од Лондон 
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и се собрани пред да стапи на сила забраната за пушење во британските хотели 
и ресторани. Јамрозик (Jamrozik) ја пресметал цифрата од бројот на вработени во 
индустријата, нивната изложеност на пасивен чад и нивниот ризик за умирање како 
последица. Наодот го засновал на заклучоците дека еден работник во бар или ресторан 
е три пати поизложен на пасивен чад отколку непушач кој е во брак со пушач.

Примери од земјите- членки

Белгија
Со Кралската уредба од 13.12.2005 се предвидува дека почнувајќи од 1 јануари 2007 
година, забрането е да се пуши во секторот за хотели и ресторани. Во одредени услови, 
сопствениците на објектите од секторот за хотели, ресторани и угостителство може да 
одредат зона за пушење. Зоната треба да е затворена и не може да е дел од зона за 
премин и треба да е опремена со добар вентилациски систем. Зоната може да зафаќа 
најмногу 25% од вкупниот простор. Треба да биде јасно обележана. Дозволено е да се 
служат само пијалаци во оваа област, но не и храна.

Сопствениците на пабови, барови, ноќни клубови, дискотеки и казина и ‘Штандови 
за помфрит’ може да постават зона за пушење доколку се придржуваат кон следните 
барања.

�� Обртот на храна мора да е ограничен на најмногу една третина од вкупниот обрт 
(освен за штандовите за помфрит).

�� Зоната за пушење треба да е јасно ограничена и обележана.
�� Зоната за пушење треба да зафаќа помалку од 50% од вкупниот простор, освен 

кога кафулето е помало од 50м2.
�� Во зоната за пушење може да се служат само пијалаци.

Финска
Нема конкретни закони за безбедноста и здравјето при работа во секторот за хотели, 
ресторани и угостителство, но новите одредби на законите за пушење главно се 
однесуваат на заштита на ресторанските работници. Според најновите забрани, 
забрането е да се пуши во ресторан на кое било место освен во просторија за пушење. 
Послужувањето и конзумирањето на храна и пијалаци не е дозволено во просторијата 
за пушење.

Според студиите од FIOH, претходните промени за Законот за контрола на пушењето 
(забрана со која се забранува пушење во бар и околу маси и површини за игра 
(маси за билијард, пикадо табли, итн.) ја намалија изложеноста на чад од цигари од 
опкружувањето (пасивен чад).

Достапно е упатство за забрана на пушењето во ресторани од Националната агенција 
за контрола на производи за добросостојба и здравје, која е централно координативно 
тело за Законот за контрола на пушењето (која истовремено ги води Инспекторатите за 
безбедност и здравје при работа и за општинско и регионално следење на здравјето 
под влијание на животната средина). Упатството е достапно на веб-сајтот на STTV на 
http://www.sttv.fi.

Дополнителни информации од FIOH за изложеноста на пасивен чад и негова превенција 
на работните места може да се најдат на веб-сајтот на http://www.ttl.fi.

Франција
Закон против пушењето (Закон бр. 91-32 од 10 јануари 1991 година, наречен „Евинов“ 
закон и одредбите на членовите R. 3511-1 до R.3511-13 од Законот за јавно здравје). 
Целта е да се заштитат работниците од пасивното пушење, но исто така и од ризици 
како што се пожар и експлозии. Содржи строги мерки за хигиена и безбедност на 
работното место. Забрането е да се пуши во сите покриени или ‘затворени’ места 
кои се користат како работно место од сите вработени (рецепции, угостителски 
објекти, простории за состаноци и обука, тоалети). Пушењето може да се толерира во 
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поединечни канцеларии. Во кафулињата и рестораните, забраната за пушење важи за 
работниците, како и за гостите.

Холандија
Од 1 јануари 2004 година постои нова регулатива за пушење која на работникот му 
дава право на работно место каде што не се пуши. За секторот за хотели и ресторани, 
регулативата ќе се применува во фази до 31 декември 2008 година. Секоја година 
секторот се стреми да го зголеми бројот на компании во кои не се пуши.

Литванија
На 11 мај 2006 година, литванскиот парламент гласаше за амандман кон литванскиот 
закон за контрола на пушењето за целосно да се забрани пушењето во барови, ресторани, 
кафулиња, клубови и дискотеки почнувајќи од 1 јануари 2007 година (не се дозволени 
одделни простории за пушење). Дотогаш пушењето во Литванија беше дозволено на 
јавни места во специјално дизајнирани области. Членовите на парламентот гласаа за 
таквата забрана. Исклучок е што пушењето сѐ уште ќе биде дозволено во специјални 
клубови за цигари и лулиња. Литванското здружение за барови и ресторани не се 
согласуваше со амандманите, но поддршката за забраната беше многу голема (околу 
73%) (ENSP, 2006).

Унгарија
За секторот за хотели, ресторани и угостителство не постојат конкретни прописи 
против пушењето. Според Законот XCIII од 1993 година за индустриска безбедност, 
работодавците треба да обезбедат соодветна заштита за непушачи на работното 
место. Може да се обезбедат места наменети за пушење. Најважната регулатива која 
се однесува на пушењето е Законот XLII од 1999 година за пушење на јавни места. 
Работните места се регулираат со политиката на работодавачот, а не со овој закон. 
Сепак, забрането е да се назначуваат места за пушење во објектите (пр. ресторани) кои 
се дел од следните установи: установи за примарна здравствена заштита и амбулантска 
специјалистичка заштита; малопродажни аптеки кои се отворени за пристап на 
пациенти; институции за јавно образование во кои пристапуваат ученици; установи 
за услуги за дневна нега или во објекти за домување, установи за социјална заштита, 
објекти за јавен транспорт вклучувајќи патнички возови како и автобуси во домашен 
меѓуградски јавен сообраќај со распоред (пр. раководството на MALÉV Hungarian 
Airlines воведе целосна забрана за пушење на сите нивни летови почнувајќи од ноември 
1999 година) и внатрешни простории на спортски објекти. Работните места може да се 
прогласат за места каде што воопшто не се пуши доколку се согласат мнозинството 
работодавци (ENSP, 2006).

4.3.2. Работно време

Како што покажува европската статистика, секторот за хотели и ресторани има подолги 
работни недели од остатокот од економијата во повеќето земји на ЕУ-25 (LFS, 2004). Во 
различни извори (Клеин Хеселинк - Klein Hesselink, 2004; ILO, 2003; Глисон - Gleeson, 
2001) се споменува неповолното работно време во секторот, чија карактеристика 
се долгите смени, нередовното и невообичаено работно веме. Во анализите на 
податоците од Третото европско испитување на работните услови (Хаутман - Houtman, 
2002), секторот се класифицира како ‘неповолен’ во однос на нестандарното работно 
време и долгото работно време.

Променливиот распоред, како и работењето доцна навечер, рано наутро, за викенди 
или на државни празници се вообичаени во овој сектор. Голем дел од работата се врши 
кога другите луѓе не се на работа. Работните шеми се движат во опсег од ноќна работа 
и, особено во ресторани, поделени смени (каде што нормалниот работен ден е поделен 
на два или повеќе сегменти), до работа во саботи и недели, навечер, ноќе и за време 



Заштита на работниците во хотели, ресторани и угостителството
Ев

ро
пс

ка
 а

ге
нц

иј
а 

за
 б

ез
бе

дн
ос

т и
 зд

ра
вј

е 
пр

и 
ра

бо
та

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A
GEN
CY FOR S
AFETY AND H
EALTH AT W
ORK

7

LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

52

на празници. (Клеин Хеселинк - Klein Hesselink, 2004; ILO, 2003; Роскамс и Херманс – 
Roskams & Hermans, 2003). Времетраењето на работната недела честопати се регулира 
со задолжителна регулатива. Здруженијата на работодавци честопати бараат повеќе 
флексибилност во однос на времетраењето на работната недела и распоредот на 
нивниот персонал (Клеин Хеселинк - Klein Hesselink, 2004). Нередовното работно време 
кое вклучува работа навечер, ноќе и за време на викенди особено влијае на студентите и 
работниците со договори со скратено работно време (Клеин Хеселинк - Klein Hesselink, 
2004).

Променливото работно време, работата во смени и ноќната работа може да имаат 
негативни последици по здравјето кои предизвикуваат судир помеѓу работата и 
животот. На тоа може да влијаат различни фактори: непредвидливоста на работното 
време, времетраењето на работните денови и недели, контролата на работното 
време, видот на договор, итн. Различни истражувачи дошле до заклучок дека колку 
понепредвидливо е работното време и колку е помала контролата на работникот врз 
работното време, толку понегативни ќе бидат последиците по здравјето (Бохле – Bohle, 
2004). Ова го потврдува и студијата од Јансен и Нахреинер (Janssen & Nachreiner) 
(2004) за влијанијата на нередовното, променливо работно време врз здравјето на 
вработените. Тие воедно утврдиле и дека големата променливост на работното 
време и недостатокот на контрола врз работното време ги зголемува нарушувањата 
на здравјето на вработените. Доколку оваа нефлексибилност се поврзе со работата 
во смени контролирана од компанијата, ова води до дополнително намалување на 
психосоцијалната и физичката добросостојба. Исто така утврдено е дека автономијата 
(погледнете подолу) делува како амортизер во оваа смисла, а важен е и видот на 
договор. Работата во смени, работата за викенди и ноќната работа може да предизвика 
посебно нарушување на рамнотежата помеѓу работата и животот кога вработениот се 
наоѓа во ситуација со несигурно вработување (пр. работа по потреба и привремена 
работа). Ова веројатно се должи на фактот што тие имаат помала контрола над своето 
работно време отколку вработените со полно работно време.

Примери од земјите-членки

Франција
Во некои професионални сектори како што се хотелите и рестораните, важи посебна 
регулатива за работното време. Ова се нарекува ‘régime d’équivalence (режим 
на еквивалентност)’. Ова значи дека присуството на работа во текот на одреден 
период (како на пример 38 часа) е еквивалентно на законското работно време (35 
часа). Прекувремените часови се одземаат од ова еквивалентно работно време. 
Еквивалентното работно време мора да се воведе со одлука.

http://epmtth.org/employeur/journal7.htm

Покрај тоа, постојат различни колективни работни договори (convention collectives 
de travail) за секторот за хотели, ресторани и угостителство кои опфаќаат хотели и 
ресторани, хотели, кафулиња, ресторани, туризам, хотели со три, четири, пет ѕвезди, 
луксузни хотели, мензи, итн. Тие ги утврдуваат посебните социјални одредби за 
секторот кои се однесуваат на работно време, ноќна работа, отсуство и празници, 
регулативи во врска со работните услови и храна и сместување за персоналот (здрава 
храна, соодветно и здраво сместување доколку е од важност), работни униформи и 
опрема, како и во однос на професионални несреќи и болести, итн. Во зависност од 
регионот, можно е да има проширувања и измени.

Белгија
Склучени се неколку колективни работни договори (CWA) помеѓу социјалните партнери 
во секторот за хотели и ресторани за работното време и намалување на работното 
време; од 1 јули 1999 година важи координиран текст.
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Холандија
Со колективен работен договор за секторот за хотели и ресторани (од 1 јули 2005 година 
до 31 март 2008) се утврдуваат посебните правила за овој сектор. Посебни правила за 
безбедноста и здравјето се однесуваат на работното време и работната организација, 
прекувремената работа, празниците и специјалното отсуство.

4.3.3. Работници со скратено работно време и несигурна работа

Во повеќето земји, работата со скратено работно време има поголем удел кај хотелите 
и рестораните отколку во остатокот од економијата. Според извештајот за секторот 
на Eurofound (Клеин Хеселинк - Klein Hesselink, 2004), работата со скратено работно 
време исто така се поврзува со полот. Жените почесто имаат вработување со скратено 
работно време отколку мажите во секторот. Многу жени работат со скратено работно 
време во подсекторите на мензи, угостителство и брза храна.

Во секторот за хотели и ресторани има голем обем на работа по потреба. Ова често 
се поврзува со сезонските варијации во секторот, со кратки периоди од понекогаш 
прилично непредвидливо вработување. Работата на повик или т.н. договори на нула 
часови, кои на работникот не му даваат гаранција за работа, значи дека работникот 
понекогаш добива известување за работата со многу кратка најава (8). Ова го става 
работникот во многу ранлива ситуација. Работниците по потреба пријавуваат повеќе 
проблеми во однос на рамнотежата помеѓу работата и животот отколку вработените со 
полно работно време (Бохле – Bohle, 2004).

Според еден извештај од London Economics (2003) за работните услови во француските 
хотели и ресторани, сезонските работници имаат многу мал пристап до социјална 
заштита. Ова значи дека честопати тие не успеваат да добијат пристап до права на 
пензија бидејќи подлежат на многу различни режими во текот на нивниот работен век 
и како последица на тоа, не успеваат да го постигнат потребното ниво на придонеси. 
Младите сезонски работници кои работат кратки временски периоди, наизменично 
помеѓу сезонско вработување и невработување имаат големи проблеми при 
квалификување за националните програми за осигурување.

За да се реши проблемот на работодавачот со нередовни максимални вредности на 
обемот на работата, може да се користат шеми за работни часови на годишно ниво, 
каде што работниците се договорени за фиксен број работни часови годишно кои се 
одработуваат во различни количини според потребите (Меѓународна организација на 
трудот - ILO, 2000).

Пример на земји-членки

Белгија
Закон за недискриминација за работниците со скратено работно време од 5 март 2002 
година (OG 13.03.2002). Кралска уредба од 28 јануари 2002 година која го спроведува 
EEE Договорот и Директивата на Советот 97/81/СЕ од 15 декември 1997 година која 
се однесува на рамковниот договор за работа со скратено работно време склучени од 
страна на UNICE, CEEP  и CES (OG 13.02.2002). Општи одредби за сите сектори за ноќна 
работа и недискриминација за работници со скратено работно време.

8 Во овој случај постои формален договор помеѓу работодавачот и работникот, но без утврдена 
обврска на вработениот која се однесува на бројот на денови неделно, месечно или годишно кога 
работниците ќе треба да работат. Овој договор не им дава гаранција за работа на работниците, 
но тие се согласуваат да бидат достапни доколку и тогаш кога ќе побара работодавачот. Во 
овој случај работодавачот не е обврзан да најде работа и работникот останува без каков 
било надоместок кога нема достапна работа. Генерално карактеристика на односот помеѓу 
работодавачот и работникот не е ‘заемност на обврската’. Работодавачот не е обврзан да најде 
работа и вработениот не е обврзан да го прифати она што е понудено. 
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4.3.4. Млади работници

Младите работници се сметаат за ранлива група на работното место. Тие се поизложени 
на ризик од професионални несреќи, болести и насилство на работа. На ова влијаат 
неколку фактори: физичките и психолошките карактеристики на младите работници 
како што се недостаток на искуство, недостаток на самодоверба, незапознаеност со 
барањата на работата, однесување со преземање ризик, на пример поради чувство на 
неранливост и физичко несовпаѓање помеѓу младото лице и задачата, како и неуспех 
на работодавците да создадат безбедна работна средина за нивните млади вработени 
(Екелаерт – Eeckelaert, 2006). Многу млади работници исто така работат привремено 
на несигурни работи, што ги прави поранливи. Според Меѓународната организација 
на трудот – ILO (2003), комбинацијата на низок статус, ниски нивоа на образование и 
млади лица како дел од работниците, се поврзува со нивната ранливост и подложеност 
на стресори како што се нејасни одговорности, клиенти со многу барања и (сексуално) 
малтретирање.

Во една студија од Мејхју (Mayhew) и Квинлен (Quinlan) (2002), во која се опишуваат 
сознанијата за безбедноста и здравјето на младите работници кои работеле за 
синџир на ресторани за брза храна врз основа на привремени договори, е утврдено 
спротивното, односно дека стапката на повреди кај младите работници во овој синџир 
не била повисока. Овие млади работници имале подобро познавање за проценката 
на ризици, контролните стратегии и законодавството за безбедност и здравје при 
работа. Ова значи дека и младите работници и работниците по потреба ги прифаќаат 
превентивните пораки за безбедноста и здравјето при работа – дури иако нивната обука 
понекогаш е тешка – и инвестирањето во безбедноста и здравјето при работа за младите 
привремени работници може да има реално влијание врз нивната безбедност и здравје. 
Од друга страна, младите работници во секторот беа поизложени на насилство отколку 
привремените работници во други гранки. Воедно со истражувањата се потврди дека 
со проблемот се постапувало несоодветно.

Кампањата Европска недела 2006 на Европската агенција за безбедност и здравје 
при работа беше посветена на младите лица со цел да се обезбеди здрав и 
безбеден почеток на нивните работни векови. Кампањата Безбеден почеток (Safe 
Start) ја поддржуваат сите земји-членки, земји-кандидати и земјите од Европската 
асоцијација за слободна трговија (EFTA), како и Претседателствата на ЕУ од 
Австрија и Финска, Европскиот парламент и Европската комисија и европските 
социјални партнери.
Кампањите Европска недела се фокусираат на промовирање подобрена превенција 
на ниво на работното место со вклучување на сите важни засегнати страни. Бидејќи 
уделот на млади лица кои работат во секторот за хотели, ресторани и угостителство 
е голем, Агенцијата обезбеди и ресурси наменети за секторот, како на пример 
збирка од примери за добра практика од угостителски и сместувачки објекти:
http://osha.europa.eu/good_practice/priority_groups/young_people/index_atoz?let-
ter=C&kwpath=54161A/56761B57281C&kwname=Catering % 20and % 20accommo-
dation % 20establishments

Примери од земјите-членки

Белгија
Кралска уредба од 11 април 1999 година за ноќна работа за млади работници во 
секторот за хотели и ресторани (OG 20.05.1999): Младите работници може да работат 
до 23:00 часот под услов да може да се вратат дома со јавен транспорт и доколку не 
можат, работодавачот треба да го организира транспортот или да плати за патот до 
дома.

Кралска уредба од 10 јули 1972 година за вработување на млади работници во недели 
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или празници во секторот за хотели и ресторани (OG 21.07.1972): На младите работници 
им е дозволено да работат една недела од две недели, но локалниот инспекторат мора 
да е информиран.

4.3.5. Сезонски работници

Примери од земјите-членки

Prevention et Interim е централната превентивна служба за секторот на агенции за 
привремено вработување. Главна цел на оваа служба е да се намали бројот на несреќи 
во секторот преку подигање на свеста за прашања кои се однесуваат на безбедноста 
и здравјето и претставување на практични превентивни мерки за подобрување на 
добросостојбата на работниците. Многу привремени работници се вработени во 
секторот за хотели и ресторани. Центарот обезбедува пакети за обука, брошури и 
информативни листови. Пакетот за хотели и ресторани содржи технички лист во кој 
се наведени главните задачи, ризици и превентивните мерки за работниците, како и 
превентивни информативни листови за употребата на специфични алати и инструменти, 
лична хигиена, анализа на опасности и критични контролни точки (HACCP), ергономија, 
итн.

http://www.p-i.be/p/AB30029B1E1DC819C12570EB00310A6D

Покрај тоа, Националниот заеднички одбор има препорака за воведувањето на нови 
работници во секторот за хотели и ресторани: помеѓу информациите кои им се даваат 
на новите работници, вклучувајќи и информации за работните услови, се препорачува 
хигиена и безбедност при работа.

Франција
Условите за работење и живеење на сезонските работници: организација на социјалниот 
дијалог на локално ниво (погледнете 3.2.4).

4.3.6. Мобилност на работниците и превенција на расна дискриминација 
во секторот за хотели, ресторани и угостителство

Политички прашања

Стремежот за поголема мобилност на работниците помеѓу регионите и земјите на ЕУ, 
како и помеѓу работните места, е дел од Лисабонската стратегија на ЕУ. Зголемената 
географска мобилност на долги растојанија и флексибилноста на пазарот на трудот, кои 
водат до поголемо ниво на мобилност помеѓу работодавците, секторите и занимањата, 
се сметаат за неопходни за да се подобри прилагодливоста на компанијата и се од 
суштинско значење за справување со новите предизвици како што се глобализацијата, 
технолошките промени, итн. Иако ЕУ покажа силен интерес за зголемување на 
мобилноста на работниците, повеќето земји на ЕУ го ограничија слободното движење 
на работната сила за привремен временски период. Комисијата препорача прекин на 
привремените договори во 2006 година, но некои земји-членки ја соопштија нивната 
намера да ги задржат постоечките ограничувања на пристапот до државни пазари на 
трудот (Криегер – Krieger, 2006).

Гледиште на социјалните партнери

Во заеднички одговор на советувањето на Комисијата за ‘2006 – Европска година на 
мобилност за работниците – кон европскиот пазар на трудот’ од социјалните партнери 
во секторот на европски хотели и ресторани, Европската федерација на синдикати за 
храна, земјоделство и туризам (EFFAT) и Европското трговско здружение на хотели, 
ресторани и кафулиња (Hotrec) ги истакнуваат позитивните влијанија на слободната 
мобилност на работниците врз растот и вработувањето. Тие ја споменуваат важноста 
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на странските работници за секторот. Некои држави (како на пример Италија и Ирска) 
преземаа иницијативи на национално ниво за да го олеснат влезот и внесувањето на 
странски работници во секторот за хотели, ресторани и угостителство.

Премногу е рано да се каже дали заложбите да се поттикне слободно движење на 
работниците во ЕУ имаа конкретно влијание врз секторот за хотели, ресторани и 
угостителство. Во овој момент не постојат цифри за секторот на ниво на ЕУ. Хеј - Hay 
(2005) споменува дека иако проширувањето на ЕУ има позитивни економски последици 
за секторот, миграцијата на работната сила од новите кон старите земји-членки е 
пониска од очекуваното пред пристапувањето.

Некои аспекти – поврзани со одредени социо-економски бариери како и специфичните 
карактеристики на секторот и типот на потребни работници – може да се споменат за 
да се објасни потенцијалот на секторот да привлече и да задржи странски работници. 
Во различни извори се споменува потешкотијата да се постигне мобилност на 
работниците кон и во рамките на секторот. Една од откриените причини е недостатокот 
на споредливост и препознавање на квалификациите помеѓу земјите-членки.

Според социјалните партнери, за да се промовира мобилност на работниците во 
рамките на ЕУ, пресудно е да се елиминира несигурноста со која се соочуваат луѓето во 
однос на нивните социјални права (социјално осигурување, права на пензија, итн.) и да 
се насочат различните административни барања кои се наметнуваат на граѓаните на ЕУ 
кои ги користат нивните права на слободно движење. Важно е да се заштитат ‘правата 
на пензии за работа и дополнителни пензии за работниците кои го користат нивното 
право на мобилност’ и да се координира ‘социјалното осигурување за државјаните на 
ЕУ и истото да се прошири и на лица кои не се државјани на ЕУ’ (Hotrec, 2001).

Мигрантски работници и етнички малцинства во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство
Многу мигрантски работници влегуваат во секторот преку сезонска работа или работа 
по потреба. Нивните работни места генерално се помалку сигурни отколку работните 
места на жителите на земјата. Мигрантите исто така почесто работат во нездрави 
средини, прифаќајќи поопасни работи и најчесто работат под нивото на нивните 
квалификации.  (Вартиа-Ваананен, М. -Vartia-Väänänen, M., Пахкин К. и др.- Pahkin K. et 
al. 2006; ILO, 2001; ILO, 2003; AFL-CIO, 2005).

Пред околу 15 години, Комисијата за расна еднаквост во Обединетото Кралство отпочна 
формално истражување на ангажирањето и изборот во хотели (CRE, 1991) како одговор 
на загриженостите дека секторот не земал предвид еднакви можности во практиките 
за вработување. Главни интереси на Комисијата беа работни места кои овозможуваат 
кариера, така што истрагата се фокусираше на одредени категории на работни места 
со управувачки одговорности или улоги за управување со практиканти. Се утврди дека 
персоналот од етничко малцинство е несразмерно концентриран во неквалификувани 
работи и се идентификуваше само еден раководител од етничко малцинство во 117 
испитани хотели.

Непријавената работна сила исто така е карактеристика на секторот. Во некои држави, 
ова вклучува тајно вработување на илегални странци кои најчесто прифаќаат помалку 
поволни работни услови. Според Меѓународната организација на трудот (2003), 
непријавената работна сила главно се користи во помали претпријатија.

Со една студија од британското Биро за советување на граѓаните (CAB) потврдено 
е дека мигрантските работници, особено оние во нискоквалификувани сектори на 
економијата, многупати се изложени на искористување при вработувањето. Бирото 
за советување на граѓаните собра докази од клиенти кои ги користат нивните услуги 
за ранливоста на мигрантските работници во сектори со мали плати, како што се 
земјоделство, домови за нега, чистење, преработка на храна и угостителство, (CAB, 
2004).
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Проблемите во врска со вработувањето на незаконски мигранти се особено сериозни и 
во угостителството (Андерсон и Рогали – Anderson & Rogaly, 2005). Студијата исто така 
ги споменува проблемите со одредени агенции за вработување во Британија, кои се 
подготвени да користат лоши и незаконски практики за вработување и присуството на 
‘бескрупулозни посредници’ кои често привлекуваат луѓе во нивните матични земји со 
лажни ветувања за добра плата, работни услови и безбедност и здравје при работа и 
го зголемуваат притисокот врз добрите работодавци да го применуваат истиот тип на 
практики доколку сакаат да остварат профит. 

Примери од земјите-членки

Холандија
Кодекс на однесување за контрола и превенција на расна дискриминација во секторите 
за хотели, ресторани, угостителство и рекреација (Code ter bestrijding en voorkoming 
vanrassendiscriminatie in de Horeca, recreatie en catering): Целта е да се спречи и 
контролира расната дискриминација во секоја форма. Кодексот на однесување 
објаснува како расната дискриминација може да се манифестира во секторот и во 
политиките за управување со човечки ресурси на една компанија. Во друго поглавје е 
објаснето како да се реагира и постапува со случаи на дискриминација. Страните кои 
го потпишаа кодексот изјавуваат дека нивната намера е да се борат против расната 
дискриминација.

Во практика, менталитетот бавно се менува. Секој работодавач е формално обврзан да 
го следи кодексот, но недостатокот на јасни насоки, надзор и проценка ја попречува 
ефективноста на полето. http://www.bedr-Horeca.nl/content.jsp?objectid=6735

Белгија
Договорот, кој се обновува секоја година или на секои две години, помеѓу фламанската 
влада и социјалните партнери во секторот, вклучува мерки за недискриминација и 
зголемување на различноста на персоналот (погледнете 3.2.2).

4.3.7 Хигиена на храна, анализа на опасности и критични контролни точки  
(HACCP)

Повеќе предизвици во однос на политиката за секторот за хотели, ресторани и 
угостителство произлегуваат од законодавството за безбедност и етикетирање на 
храна. ЕУ работеше на зајакнување на постоечките правила за етикетирање на храната, 
делумно како одговор на растечките загрижености кај потрошувачите и интересот за 
потеклото на нивната храна.

Во областа на хигиена на храна, во 2006 година стапи на сила Регулативата бр. 
852/2004 за хигиена на прехранбени производи. Понатамошните амандмани кои треба 
да се усвојат се однесуваат на усогласеноста со микробиолошките критериуми. Иако 
Hotrec и FERCO (Европската федерација на угостителски организации по договор) ја 
прифаќаат важноста на безбедноста на храната, тие се загрижени за подрачјето на 
примена и спроведувањето на регулативата. Hotrec спроведува кампања за неколку 
одредби во регулативата за поотворено да се прифаќаат потребите и реалностите на 
малите бизниси.

Примери од земјите-членки

Белгија
Единствените законски обврски кои конкретно важат за хотелите и рестораните се 
оние кои се однесуваат на хигиена на храната. За потребните мерки се елаборира 
од гледиште на јавното здравје и тие повеќе имаат за цел заштита на потрошувачот 
отколку заштита на работниците, но без сомнеж корисно влијаат врз работните услови 
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во секторот. Европските и белгиските прописи се подготвени според HACCP водич за 
хигиена, Кралската уредба од 07.02.2007 за хигиена на прехранбени производи (OG 
25.04.1997) и општите правила за хигиена на прехранбени производи.

Холандија
На 28 декември 2004 година на сила стапи нова регулатива која се однесува на 
превенција од легионерска болест. Оваа регулатива ги принудува работодавците да 
преземат мерки за заштита на работниците (и гостите) против загадување. Регулативата 
е применлива само за секторот на сместување, а не е применлива за рестораните, 
рестораните за брза храна и угостителските објекти. Секторот изработи контролна 
листа за компаниите за да им помогне да воспостават план за превенција.

http://www.bhenc.nl/content.jsp?objectid=11207

http://www.Horeca.org

Кодексот на однесување Hygiënecode Horeca 2004 главно се фокусира на правилата за 
хигиена во секторот, но исто така и на личната хигиена.

4.4. Влијание на официјалните политики врз работните 
услови

Тешко е да се процени реалното влијание на постоечките европски, национални и 
локални политики врз работните услови во секторот. Како што беше споменато погоре, 
90% од сите компании во секторот за хотели, ресторани и угостителство се мали, со 
помалку од 10 вработени, а многу од нив се семеен бизнис. На работодавците честопати 
им недостасуваат време и ресурси за да ги разберат и следат законодавните прашања 
кои се применуваат за секторот.

Квалитетот на работа во секторот значително се поврзува со големиот процент на мали 
компании. На помалите компании честопати им недостасува внатрешна експертиза 
за да извршат опсежна проценка на ризик и понекогаш се неподготвени да повикаат 
(скапа) надворешна експертиза. Спроведувањето на законодавството на ниво на 
компанија е реален проблем во секторот (Клеин Хеселинк – Klein Hesselink, 2004).

Здруженијата на работодавци честопати се спротивставуваат на премногу регулативи. 
Иако во споредба со некои други индустрии, секторот за хотели, ресторани и 
угостителство помалку подлежи на регулативи и владини интервенции (Хеј – Hay, 2005), 
општите иницијативи и законодавството поврзани со конзумирање алкохол, пушење и 
безбедност и етикетирање на храна, работно време, итн., директно влијаат врз секторот. 
Законодавството често се формулира на општо ниво, што понекогаш не соодветствува 
на уникатните ситуации во секторот и понекогаш дури има и спротивен ефект од оној 
кој законодавецот сака да го постигне.

Конкретен пример за ова е споменат во извештајот за секторот за хотели, ресторани и 
угостителство на Eurofound, каде што една нова регулатива за ‘маргинални’ работници 
со скратено работно време предизвика хаос во секторот и доведе до охрабрување на 
незаконската работа наместо регулирање на оваа форма на флексибилно вработување 
(Клеин Хеселинк – Klein Hesselink 2003).

4.4.1. Прописи за пушењето

Во моментот, голем број необврзувачки одлуки и препораки на ЕУ ги охрабруваат 
земјите-членки да ја зголемат заштитата од пасивен чад. Во повеќето земји-членки 
се имплементирани регулативи за намалување на влијанието на пасивниот чад. Иако 
некои земји-членки уште на почетокот во целост или делумно го исклучија секторот 
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од законодавството, сѐ повеќе се имплементираат конкретни мерки во секторот (пр. 
забрана за пушење во ресторани освен во наменски, затворени, вентилирани простории 
за пушење). Баровите и местата кои се дел од ноќниот живот често не се опфатени со 
овие мерки (ENSP, 2007).

Таму каде што забраната за пушење е целосна, се подобрија работните услови на 
работниците во секторот. Премногу е рано да се процени економското влијание на 
забраната за пушење бидејќи постоечките податоци се двосмислени.

4.4.2. Хигиена на храна

Регулативите за хигиена на храна имаат за цел заштита на потрошувачите (Регулатива 
бр.852/2004 за хигиена на прехранбени производи) и ги поттикнуваат компаниите да 
применуваат општи правила за хигиена за прехранбените производи кои треба да 
се следат за време на подготовка, преработка, производство, пакување, складирање, 
транспорт, дистрибуција, ракување и понуда за продажба или испорака на 
потрошувачот/купувачот. Ова се постигнува со користење на анализа на опасности, 
проценка на ризик и други техники за управување со цел да се одредат, контролираат 
и следат критичните точки. Воедно неколку одредби во регулативата може бидат 
корисни за безбедноста и здравјето на работниците, како на пример потребата од чиста 
вентилација, контрола на загадувањето од биолошки и хемиски супстанци, ефективно 
управување со отпад, специјални простории за складирање, објекти за миење и сушење 
на рацете, санитарни простории и соблекувални, итн.

Регулативите се однесуваат на HACCP стандарди кои се слични на принципите на 
проценка на ризик во регулативите за безбедност и здравје при работа и повикуваат 
на систематски пристап. Оттука, филозофијата на системот може да ѝ помогне на 
компанијата истовремено да ги комбинира хигиената, безбедноста и здравјето при 
работа и грижата за потрошувачи/клиенти. (Роскамс и Херманс – Roskams & Hermans, 
2003).

Од друга страна, опсежноста и сложеноста на регулативите влијае на работната 
организација и стручното знаење кое им е потребно на работниците за да ги извршуваат 
своите задачи. Hotrec и FERCO се загрижени дека регулативата опфаќа широк спектар 
на активности и не прави разлика помеѓу големи и мали компании. Тие истакнуваат 
дека регулативата треба поотворено да ги прифаќа реалните околности на малите 
компании и да ја нагласи важноста на практичните насоки за малите бизниси (Хеј – Hay, 
2005, Ferco 2001, Hotrec, 2005).

4.4.3. Работно време

Законодавната рамка на ниво на ЕУ е Директивата за работно време. Директивата беше 
подготвена со цел да ги заштитува работниците од прекумерно долго работно време. 
Истовремено обезбеди законски минимални права на пауза за одмор, годишен одмор и 
работни договори за ноќни работници. Ревизија на Директивата се врши уште од 2004 
година. Заложбите да се постигне договор помеѓу социјалните партнери досега беа 
неуспешни. Две главни прашања поради кои се отежнува постигнувањето договор се 
регулативите за откажување (изземање) и дефиницијата на должност на повик.

Особено во поглед на работното време, работодавците ја истакнуваат потребата 
од (поголема) флексибилност со цел да се прилагодат на сезонските промени во 
секторот. Ова подразбира дека во еден период од годината работниците треба 
да работат прекувремено, додека во друг период, тие треба да работат помалку од 
нормалното работно време. Работодавците укажуваат на тоа дека може да се постигне 
флексибилност со продолжување на референтниот период за пресметување на 
просечното работно време и тие го поддржуваат општиот референтен период од 12 
месеци. Тие ја поддржуваат и клаузулата за откажување (изземање) (Hotrec, 2005). 
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Оваа клаузула им овозможува на работодавците да ја заобиколат работната недела од 
најмногу 48 часа под одредени услови: работниците мора да потпишат индивидуални 
договори за откажување (изземање) и не смее да добијат никаква казна доколку одбијат 
да го сторат тоа. Работодавците мора да водат евиденции за персоналот кој работи 
повеќе од 48 часа неделно и ги ставаат овие евиденции на располагање на соодветните 
надлежни органи (ETUC, 2006).

Националното законодавство во земјите-членки главно дозволува ограничена 
флексибилност. Повеќето земји имаат законодавство во однос на максималното 
времетраење на работната недела. На национално ниво, колективните договори кои 
се однесуваат конкретно на секторот го регулираат работното време во секторот (пр. 
во Белгија и Франција). Барањето за поголема флексибилност исто така делумно го 
објаснува постоењето на незаконска работа (Клеин Хеселинк – Klein Hesselink, 2004).

Работничките здруженија ја истакнуваат врската помеѓу долгото работно време, заморот 
и зголемениот ризик за професионални несреќи или професионални заболувања 
(срцева болест, болести како последица на стрес, итн.). Тие го поддржуваат пократкото 
работно време кое се прилагодува на работниците. Ограниченото работно време кое 
води до поголема продуктивност и флексибилност овозможува подобра рамнотежа 
помеѓу работата и животот.

4.4.4. Влијание на моделите на работно време врз социјалните одредби

Одредбите за социјална заштита може да се проблематични за работници во несигурни 
ситуации, сезонски работници, работници на повик, итн. Поради фактот што тие не 
работат доволно долго или бидејќи треба да придонесуваат за многу различни режими 
во текот на нивниот работен век и оттука не се стекнуваат со социјални права, овие 
работници имаат само ограничени (или понекогаш и никакви) можности да добијат 
придонеси и инвалидски пензии доколку се разболат (Клеин Хеселинк – Klein Hesselink, 
2004). Јасно е дека моделите на флексибилност кои ги побараа работодавците 
функционираат само доколку се прилагодат и согласно потребите на работодавците.

4.4.5. Млади работници

Младите работници се заштитени согласно Директивата за млади работници (94/33/
ЕС)(9). Оваа Директива вклучува мерки за забрана за вработување на деца (со одредени 
исклучоци), за да ги обврзе работодавците да обезбедат работни услови кои се 
соодветни за возраста на работниците и да придонесе за безбедноста и здравјето на 
младите работници од секој аспект на работата. Одредени активности се забранети за 
млади работници на возраст под 18 години (постојат исклучоци за ученици на возраст 
под 18 години).

Земјите-членки се обврзани да известуваат за практичното имплементирање на 
европските директиви и да ги наведуваат гледиштата на социјалните партнери. 
Според еден извештај од 2004 година, повеќето земји-членки ги имаат транспонирано 
и имплементирано регулативите во националното законодавство. Според земјите-
членки, директивата доведе до зголемена свесност за ранливоста на младите 
работници и потребата за заштита на младите работници на работа (Европска агенција 
за безбедност и здравје при работа, 2005). Нејасно е до кој степен националните 
регулативи се имплементирани во секторот за хотели, ресторани и угостителство, 
сектор во кој традиционално се вработени многу млади луѓе. Во некои држави (како 
на пример Белгија и Шведска), постојат колективни договори за млади работници на 
секторско ниво.

9 Комисија на Европските заедници, ‘Извештај од Комисијата на Европскиот парламент, 
Советот, Европскиот економски и социјален комитет и Комитетот на регионите за примената на 
Директивата 94/33/ЕС за заштита на млади лица на работа’, Брисел, 2004
(http://europa.eu/eur-lex/pri/en/dpi/rpt/doc/2004/act0105en01/1.doc).
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Во овој дел се опишани 18 случаи на добри практики во секторот за хотели, ресторани 
и угостителство. Опишаните активности меѓусебно многу се разликуваат, во однос 
на ризиците на кои се изложиле работниците и видовите на работни места, како и 
користените методи. Целта на овие примери е да се дадат информации за добри 
програми и практики за безбедност и здравје во кои се опфатени клучните прашања 
за безбедноста и здравјето при работа во секторот. Тие покажуваат практични 
превентивни дејствија кои се преземени на работното место со цел да се елиминираат 
или да се намалат ризиците во секторот за хотели, ресторани и угостителство.

Примерите за добри практики се наменети пред сѐ за креаторите на политиките, 
но истовремено тие треба да бидат многу корисни за практичарите и социјалните 
партнери.

Земјите-членки ги предложија осумнаесетте студии содржани во овој извештај. 
Студиите беа избрани поради нивната различност и различните задачи со кои се 
справуваат, што всушност ги одразува многуте разновидни работни средини во овој 
сектор. Тие опфаќаат ресторани во хотели, но исто така и во училишни мензи или во 
клубови и барови.

Овие 18 случаи се групирани во четири категории:

�� случаи кои се однесуваат на хотели;
�� случаи кои се однесуваат на ресторани/угостителство/мензи;
�� случаи кои се однесуваат на клубови и барови;
�� случаи кои се однесуваат на секторот за хотели, ресторани и угостителство 

поопшто. 

Секоја од овие работни средини има специфични ризици, па така случаите се групирани 
според активност, а не според ризик.

Примери на добри практики во хотели

Франција – Спречување на ризик за одржувачи на хигиената во хотели

Регионалниот фонд за здравствено осигурување Île-de-France (CRAM) одлучи да 
изврши преглед на работните услови на собарките. Првичната цел на оваа иницијатива 
беше да се изработи и да се подели помошен документ за да се подигне свеста 
помеѓу учесниците во хотелскиот сектор. Се воспостави работна група во хотелската 
индустрија која се состоеше од инспектори, инструктори, индустриски доктори и 
одделенија за комуникации. Иницијативата се изврши конкретно со Sofitel Hotel, на 
барање на раководството. Целите на обуката за овој хотел беа да се развие автономен, 
постојан превентивен пристап во рамките на хотелот, врз основа на ергономска анализа 
на реалната работа на собарките и да се намали стресот кој е дел од работата.

Грција – Проценка на ризик во хотелскиот сектор во Атина

Грчкиот институт за безбедност и здравје при работа во соработка со пет хотели со 
пет ѕвезди и шест ѕвезди, спроведе студија за проценка на ризик во Атина. Намената 
на студијата беше да се испитаат работните услови, со цел да се развие модел на 
проценка на ризик за секторот. Следената методологија вклучуваше употреба 
на субјективен прашалник за ризици на работното место и преземање мерки за 
индустриска хигиена за бучава, светлина, прашина, хемикалии, термичка средина 
и биолошки средства како што се бактериите од групата легионела. Покрај тоа, 
се изврши и насочен медицински надзор. Основните работни простории кои беа 
испитани беа кујните каде што се одвива подготовката на ладни ордевери и топли 
закуски, котларите, хотелските соби и лобија.
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Италија – Безбедност и здравје во хотелскиот сектор: упатства за операторите и 
памфлети за работниците 

Целта на проектот е да се изработи протокол за главните ризици во врска со работата 
во хотелите, истовремено фокусирајќи се на хигиената и санитарните барања во 
индустријата за сместувачки објекти и ресторани. Овој протокол беше претставен 
и одобрен на средби кои беа одржани со Здруженијата на хотелиери, локалните 
синдикални здруженија и претставници за безбедност на работниците. Се подготвија 
упатства кои се поделија на хотелските оператори. Понатаму, се организираше средба 
во 2004 година во Chianciano Terme за јавно да се промовира проектот и да се претстави 
информативниот памфлет за персоналот насловен ‘Безбедност и здравје во хотелскиот 
сектор – Неколку корисни совети’, кој содржи кратки пораки и описи, објаснувајќи го 
правилното однесување кое треба да биде прифатено.

Италија – Подобрување на безбедноста во системи за хлорирање на базени  

Ова вклучуваше анализа на причините за несреќи и испитување на главните техники 
за прочистување на термални базени, интегрирана контрола на интеракциите помеѓу 
различните системски постројки кои се изложени на контрола на квалитетот на водата 
(хемиска, хидраулична, електрична и електронска), дефинирање на постапките за 
подобрување, одредување на методи на комуникација и ширење на информации.

Италија – Учење на далечина за хотели, план за обука за хотелски оператори

Целта на овој проект е да им обезбеди на претпријатијата во хотелската индустрија 
инструмент за организациска и методолошка обука кој ги исполнува барањата и 
потребите на работодавците и нивните вработени кои се ангажирани со нестандардни 
или стандардни договори за вработување.

Словенија – Terme Radenci

Целите за овој тригодишен проект се следните: (а) да се намали зачестеноста на 
повредите за 10% (б) да се намали негативното влијание на лошата безбедност и здравје 
на работното место, намалувајќи го отсуството за 0.5%, (в) да се почитува законот, и (г) 
да се елиминираат ризиците за пожар.

Шпанија – замена на кревети

Овој проект вклучува замена на традиционалните крути кревети со нови кои поседуваат 
механизам за поткревање за да се намали физичкиот напор во задачите кои ги вршат 
собарките во хотелските соби. Идејата е да се воведе механизам за подигнување за 
да се поткреваат креветите и да се прилагоди работата на работниците, правејќи ја 
поергономска. Службата за превенција и претставниците на работниците побараа 
таква мерка врз основа на достапните информации и врз основа на слични искуства во 
други хотели. Се презедоа активности за намалување на повреди на грбот во групата. 
Активностите вклучуваа синдикални претставници, вработени, персонал на службите 
за превенција, заедничка осигурителна компанија и производствена компанија.

Примери на добри практики во ресторани/угостителство

Финска – Партиципативна ергономска интервенција на работното место: 
рандомизирано контролирано испитување и етнографска студија

Во 2003 година имаше 22.600 различни професионални кујни во Финска. Во 2002 
година започна партиципативен интервенциски проект во комунална кујна. Теренската 
фаза која опфаќаше 119 кујни во Вантаа, Турку, Еспоо и Тампере беше завршена кон 
крајот на 2004 година и потоа беше следена до крајот на 2005 година. Студијата имаше 
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за цел да ја испита ефективноста на партиципативните ергономски интервенции во 
превенција на напор при работа и во унапредување на мускулоскелетното здравје и 
општата добросостојба помеѓу кујнските работници. Друга важна цел на студијата 
беше да се проучи како културата на работното место се поврзува со ефектите на 
интервенциите.

Финска – Дали подобрувањето на работата и знаењето за работниот процес може 
да ја поддржи добросостојбата на работа?

Во една интервенција на повеќе нивоа, учествуваа 123 кујнски работници со цел да се 
подобри нивната работа, знаењето за работниот процес, добросостојбата и работната 
способност. Интервенцијата се засноваше на систематска и партиципативна анализа 
и подобрување на работниот процес. Се следеа проценките на психосоцијалните 
работни фактори, концептуалната вештина за работата, добросостојбата и работната 
способност. Се намали квантитативниот и квалитативниот обем на работата и се 
зголеми контролата на работата. Воедно, за време на интервенцијата, се подобри 
јасноста на работните улоги и знаењето за работниот процес и се зголеми умствената 
добросостојба. Резултатите од интервенциите се ветувачки на сите нивоа.

Финска – Добра практика за да се спречи стресот и исцрпеноста од работата во 
ресторанскиот сектор

Целта на интервенцијата беше да се проучи исцрпеноста и стресот кај надзорниците 
и да се процени изводливоста на групите за превенција во угостителската и 
ресторанската дејност. Групите има за цел да го ублажат стресот и исцрпеноста за 
време на поголеми промени во организациите и во работниот век. Се претпоставуваше 
дека способноста да се контролира нечија работа и да се има реални лични работни 
цели го намалува стресот и ја зголемува психолошката добросостојба и продуктивност 
на долг рок. Се очекуваше дека со интервентните мерки би се подобрила способноста 
на раководителите да се справат со стресот и да ја зголемат обединетоста во групата.

Германија - Feuchtarbeit

Во 2001 година три регионални надлежни органи за безбедност и здравје при работа во 
западниот дел на Германија (Северна Рајна-Вестфалија) започнаа заеднички проект за 
намалување на високиот број на кожни заболувања поради работа со вода во кујни од 
мензи. Дел од причините за болестите беа ниските нивоа на имплементирање на добри 
практики и непочитувањето на постоечките прописи. Активноста се состоеше од четири 
главни дела: одредување и проценка на постоечката состојба во однос на болестите на 
кожата во четири поголеми кујни од болнички мензи; развој на превентивна стратегија 
за воведување на добри практики за безбедност и здравје при работа; тестирање на 
превентивната стратегија во други болници и слични работни места; и ширење на 
стратегијата. Институциите и сите заинтересирани страни и претпријатија сега имаат 
практични брошури, кои може да се користат во сите видови кујни.

Холандија – Угостителство по договор

Намалувањето на обемот на работа и стапките на отсуство во угостителството по 
договор е целта на трајниот договор за безбедност и здравје при работа поддржан 
од државата (“aboconvenant“) помеѓу социјалните партнери и владата од 2004 до 2007 
година. Владата и работодавците придонесуваат за буџетот со по 50%. Целта е да се 
намали обемот на работа и стапката на отсуство до значителен степен. Проектот е 
силно фокусиран на ширење, проценка на ризик и обука на линиските раководители.
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Обединетото Кралство - Сопствениците на ресторани за брза храна размислуваат 
за опциите

Службеник за здравје под влијание на животната средина (EHO) од еден локален 
надлежен орган посети ресторан за брза храна (еден од синџир на ресторани) за да 
испита несреќа со лизгање при која една работничка си ја скрши раката. Службеникот 
утврди неколку добри аспекти за безбедносните стандарди на местото – генерално 
позитивен став на компанијата во однос на безбедноста, соодветна обука, добро 
чувана документација и евиденции, соодветни системи за чистење подови. Сепак се 
увиде дека деловите за служење се многу лизгави. Природата на дејноста значеше дека 
подот во раздвижениот дел за служење мораше да се намокри во одредена фаза. Кога 
службеникот зборуваше со вработените, тие изјавија дека било прашање на време кога 
ќе се случел ваков инцидент.

Обединетото Кралство – Студија на случај за универзитетска кујна

Работниците во кујните вршат многу задачи, кои претставуваат ризик за мускулоскелетна 
нелагодност. Сепак се утврди дека болките кои ги почувствувале вработените не биле 
пријавувани, бидејќи вработените не биле свесни дека нивната нелагодност можеби е 
поради работата. Честопати вработените сметале дека нивната нелагодност се должи 
на нивната возраст, давајќи коментари како ‘кога ќе стигнете до мојата фаза во животот 
треба да го очекувате чудното бодење или болка’.

Примери на добри практики во клубови и барови

Естонија  - Безбедност во два клуба

Управителите на еден ноќен клуб и „лаунч“ бар направија промени на нивните работни 
места за да ги намалат опасностите и ризиците како последица на бучава, вибрации, 
употреба на опрема и температурни промени кои се вообичаени за работни средини 
од социјална природа во текот на ноќта. Промените беа опсежни, вклучувајќи го нивото 
на засилување на музиката, делот на барот, кујнските површини, влезовите и подовите.

Шведска – Kroge mot Knark – Клубови против дрога

Триесет и три клуба заеднички работат за да обезбедат побезбедно работно место за 
вработените, без дрога. Рестораните подготвија политика во која е наведено како да 
се постапува со корисниците на дрога (гости и колеги). Воедно проектот дава насоки и 
обука, на пример, за тоа како еден вратар може да ги препознае корисниците на дрога 
и како да се дизајнира безбеден клуб. Се мобилизираше работна група која редовно 
се состанува, а ги претставува Одборот за лиценцирање, Полицискиот надлежен орган, 
Националниот институт за здравје, Раководството на округот, Шведската организација 
на сопственици на ресторани, синдикатот и водечките ресторани.

Примери на добри практики во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство

Франција – Партнерство во секторот за хотели, ресторани и угостителство за 
различни ризици и ергономски проблеми

Регионалниот фонд за здравствено осигурување на Аквитанија (CRAM) во 2004 година 
предложи да се поддржи проектот за колективно дејство инициран од локалната 
служба за безбедност и здравје при работа, во партнерство со одделенските трговски 
здруженија во хотелската индустрија, како и да им се помогне на претпријатијата 
во индустријата за хотели и ресторани на полето на превенција на професионални 
ризици. Целокупната иницијатива вклучуваше снимање на филм и практичен водич за 
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ергономијата во хотелската и ресторанската индустрија и финансирање на иновативни 
проекти во овој сектор.

Холандија - Werkdruk

Исходот од договорот помеѓу социјалните партнери и поврзаните активности беше да 
се намали стресот во секторот за хотели, ресторани и угостителство во Холандија од 
2000 година (по можност со продолжување до пропратниот договор за угостителскиот 
сектор во 2005 година). Главните аспекти на активноста беа информативна кампања, 
веб-сајт на интернет, многу практични, добро структуирани и добро дизајнирани 
алатки и документи за насоки и се користеа алатки за проценка на ризик за обемот на 
работата во секторот за хотели, ресторани и угостителство.

5.1. Примери на добри практики во хотелите

5.1.1. Работа на собарките: Ергономски пристап – Франција

Клучни точки

�� Создавање на работна група за хотелската индустрија од 
страна на Регионалниот фонд за здравствено осигурување 
Île-de-France(Cramif).
�� Развој на автономен, постојан превентивен пристап во хотел.
�� Ергономска анализа на реалната работа на една собарка со 

цел да се намалат стресот и болката.

Општа рамка

Прашањата кои се однесуваат на безбедноста и здравјето при работа во секторот се 
следните:

�� Секторот постојано се прилагодува на трендовите во општеството (барања на 
потрошувачите/клиентите и мода).

�� Се соочува со проблеми за ангажирање, лојалност на вработените, отсуство и 
страв од ризик за мускулоскелетни болести (MSD).

�� Делува превентивно за превенција на професионални повреди и болести.

Засегнати се повеќе од 200.000 вработени (Извор: Cnamts 2004, гранка на хотелската 
индустрија) (хотели со или без ресторани)). 

Оттаму, Регионалниот фонд за здравствено осигурување Île-de-France (CRAM) одлучи 
да изврши преглед на работните услови на собарките, при што првичната цел на оваа  
иницијатива беше да се изработи и да се подели помошен документ за подигање на 
свеста помеѓу учесниците во хотелскиот сектор.

Специјална рамка и позадина

Пристапот на Cramif започна со следните согледувања:

�� Хотелите се соочуваат со потешкотии кои се однесуваат на нивниот персонал 
од собарки во променлива средина: професионални повреди, отсуство, 
демотивација, проблеми со ангажирање, стареење на населението, итн.

�� Реакцијата на хотелите во однос на овие проблеми е организирање на средби за 
обука за собарките, фокусирајќи се на гестови и положби на телото.

Согласно ова, Cramif формираше работна група за хотелската индустрија составена 
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од инспектори, инструктори, индустриски доктори и одделенија за комуникации, во 
која учествуваше Францускиот институт за национално истражување и безбедност (со 
нудење помош и давање совети, преглед на работата и безбедноста, итн.) заедно со 
повремени гости како што се ергономи, ARACT, итн.

Опис на активноста

Целите на оваа работна група беа да се искористат искуствата и да се предложат 
патеки за дејство (преку проширување на активностите кои се во тек или преку развој 
на нови активности како што се обука на референтни групи, создавање на алатки 
за подигање на свеста и воспоставување контакт со трговски здруженија, друштва, 
итн.).

На барање на раководството се спроведе иницијатива, конкретно со хотелот Sofitel. 
Референтната група за овој хотел ја сочинуваа две собарки, двајца одржувачи на 
хигиената, асистент за човечки ресурси, член на одборот за безбедност, здравје и 
работни услови (CHSCT), вработен за одржување и инструктор од ACCOR Академија. 
Целите на обуката за оваа референтна група беа да се развие автономен, постојан 
превентивен пристап во рамките на хотелот, врз основа на ергономска анализа на 
реалната работа на собарките и да се намали стресот и болката од работата.

Клучни аспекти на оваа обука

�� Мобилизирање
�� Учесниците главно беа мобилизирани со презентирање на пристапот на 

групата и резултатите пред хотелското раководство, партнерите (индустриски 
доктори, Регионалниот фонд за здравствено осигурување Île-de-France (Cramif), 
инструктори од академијата, итн.) и пред други тимови од персоналот кој е во 
директен контакт со клиенти.

�� Обука
�� Обуката за референтната група Sofitel се вршеше со споделување на теоретско 

знаење и преку практична работа во реални ситуации за да научат како да ги 
анализираат работните активности со цел да побараат решенија за подобрување.

�� Спроведување
�� На крајот, во 2005 година, се имплементираа првите мерки за безбедност и здравје 

при работа. Тие се состоеја од нова работна организација, т.е. воспоставување 
на оперативна процедура за чистење соби и назначување на стручни собарки 
за обука на нови почетници и надзор на усогласеноста со процедурите, како и 
набавка на нова опрема.

Во 2006 година се воведоа нови мерки, особено мерки кои се однесуваат на работната 
организација.

На пример, процесот на интеграција се официјализираше со стручните собарки, 
поделбата на работното време се измени (за да се создаде подобра рамнотежа 
помеѓу работното време и периодите за одмор), се воведе каталог на идеи, се 
спроведе истражување за помалку болни работни методи и се изработи документ во 
кој се резимираа сите правила за добри практики на работното место и идеи и совети 
утврдени за време на групната работа.

Воедно дел од работата се посвети на помагала со поголеми перформанси за чистење, 
со постојана потрага по соодветна високо-квалитетна опрема.

Собите се реорганизираа врз основа на утврдените потешкотии на работата и се изведе 
обука следејќи ги промените во работната организација.

Во моментот се подготвува практичен лист со податоци кој конкретно се однесува на 
работата на собарките и личните помошници; го опишува секторот, работата, потребата 



Заштита на работниците во хотели, ресторани и угостителството
Ев

ро
пс

ка
 а

ге
нц

иј
а 

за
 б

ез
бе

дн
ос

т и
 зд

ра
вј

е 
пр

и 
ра

бо
та

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A
GEN
CY FOR S
AFETY AND H
EALTH AT W
ORK

7

LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

68

да се разбере реалната работна активност и насоки за да се намалат ограничувањата 
на работата. Второто особено може да се однесува на следното:

�� во однос на работната организација; темпото на работа (бројот на простории 
во дадено време), слободата на лична организација, влијание на барањата за 
квалитет, итн.

�� во однос на алати и опрема; размислувањата пред да се направи нова набавка (на 
правосмукалки, колички, итн.), содветни алати, избор на производи за одржување, 
складирање, упатства за работа, итн.

�� во однос на просториите и мебелот; тип на материјали, форма, тежина на мебелот, 
простор и пристапност на опремата и декорациите, распоред на помошните 
простории (просторија за постелнини, остава, итн.).

�� во однос на обуката; создавање на внатрешни ресурси за истражување на 
работата, партиципативен пристап, професионализам и подобрување на имиџот 
на работата.  

По овој проект следеше објавување на практичниот лист со податоци (есен 2006), статија 
во билтенот на Националниот институт за истражување и безбедност (INRS) насловена 
Travail et Securité (Работа и безбедност) (есен 2006), раководење со изложбен штанд на 
изложбата Equip’hôtel и присуство на конференции (ноември 2006).

Се очекува изработка на нови листови со податоци за други работи или брошури кои 
конкретно се однесуваат на хотелската индустрија.

Резултати и проценка на проектот

Се направи проценка на проектот преку прашалникот ‘една година подоцна’. Во 
второто тримесечје од 2006 година, двајцата водачи на референтната група изработија 
прашалници, а прашањата ги поставуваа двете собарки во референтната група. 
Подготвените прашања овозможија да се добие впечаток за репрезентативен примерок 
на собарки (10 од сите) на различна возраст, времетраење на работниот однос во 
објектот и морфологија (големина).

Општата состојба за Sofitel е следната.

�� Подобрување на работната атмосфера: поттикнување на меѓусебна помош 
помеѓу собарките и збогатување на работата.

�� Намалување на бројот на професионални повреди (две повреди помалку = седум 
во 2004 година, пет во 2005 година и само една во првата половина од 2006 
година). Зголемување на безбедноста и здравјето при работа и зголемена тимска 
свесност за различните ризици во врска со гестови и положби на телото.

�� Намалување на времето за местење на кревет: просечно намалување од три 
минути и 15 секунди за двоен лежај (што претставува заштеда на време од 48 
минути и 45 секунди дневно) и една минута и 35 секунди за голем кревет (што 
претставува заштеда на време од 23 минути и 51 секунда дневно). (Споредба 
помеѓу февруари 2005 и август 2006 година).

�� Задоволство на собарките: во однос на инсталираната опрема, новата работна 
организација и контролата од стручните собарки (потврдени се позитивни 
повратни информации со помош на прашалник ‘една година подоцна’).

�� Пренос на правила за добра практика: пренесени од стручни собарки обучени за 
ергономски пристап (улога како катализатори во тимската поврзаност).

�� Но, потешкотија во изнаоѓањето опрема за чистење на бањите: соочување со 
проблеми кои се однесуваат на функционалноста на телескопските рачки 
(крајниот дел тешко се прилагодува) и нивниот квалитет (сунѓер).

Следејќи ја оваа иницијатива, одделението за обука на ACCOR го прошири овој пристап 
на 10 хотели на Sofitel во Франција во текот на 2006 година. Сите хотели на Sofitel во 
француската мрежа се поттикнати да организираат ваква обука во рок од две години, 
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на доброволна основа.

Одредување и опис на проблеми

При воспоставување на проектот произлегоа следните проблеми:

�� слабо разбирање на целта на пристапот;
�� скептицизам од страна на собарките (чекање на резултати);
�� потешкотија да се мобилизира референтната група за да одржува групна 

динамика;
�� работна организација (изнаоѓање време за средби).

Се усвоија следните решенија:

�� комуникација со персоналот за да го поддржуваат проектот;
�� мобилизација на одредени раководители на одделенија;
�� контрола од страна на и вклученост на двајца членови на Cramif;
�� непосредно дејство со воведување на мерки за безбедност и здравје при работа.

Проценка

Фактори за успех на оваа активност се следните:

�� вклученост на референтната група во проект од големи размери;
�� прелиминарна обука која ќе ја изврши Cramif;
�� дискусии меѓу одделенијата;
�� препознавање на работата на собарките;
�� вклученост на тимот за услуги кој е во директен контакт со клиенти, што помогна 

да се подобри работната атмосфера кај персоналот кој е во директен контакт со 
клиенти;

�� охрабрување на меѓусебна помош помеѓу собарките, а со тоа намалување на 
изолираноста и стресот на собарките.

Преносливост

Оваа активност може да се транспонира во други држави и други групи на хотели.

Контакт

Агнес Фернандез (Agnès Fernández)

Caisse Régionale d’Assurance (Регионално здравствено осигурување)

Maladie d’Île-de-France

Direction Régionale des Risques Professionnels (Регионална дирекција за професионални 
ризици)

Antenne de Prévention de Paris

Поштенска адреса: 17/19 Avenue de Flandre

F-75954 PARIS Cedex 19

Тел.: 01 40 05 38 16

Факс: 01 40 05 38 13
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5.1.2. Проценка на ризик во хотелскиот сектор во Атина, Грција

Клучни точки

�� Хотелите се сложени работни средини со повеќе опасности по безбедноста 
и здравјето. Тие може да бидат физички, хемиски, биолошки и ергономски 
опасности.

�� Нашата способност да ги вклучиме работниците во хотелската дејност се 
смета за најголем успех во оваа студија. Ова ни помогна да ги развиеме 
нашиот пристап и методи.

Општа рамка

Поради својата туристичка индустрија, Грција има голем број хотели и сместувачки 
капацитети во кои се вработени многу работници во различни активности. Од оваа 
причина избравме да истражиме голем број активности и услуги во хотелската дејност 
во однос на потенцијални проблеми со безбедноста и здравјето, со крајна цел да се 
развие модел за проценка на ризик за вработените во хотелите.

Опис на активноста

Студијата се спроведе во три фази:
(1) истражување на литературата
(2) теренска студија, и
(3) проценка на експериментални резултати и заклучоци.

Во првата фаза се побараа основни информации за хотелската дејност. Ова вклучуваше 
инвентар на хотелски дејности и нивниот број на вработени, законодавство кое се 
однесува на прописите и системите за поддршка за дејноста и добри практики кои се 
однесуваат на мерките за безбедност и здравје.

Втората фаза го содржеше главниот дел на студијата и го вклучуваше следното.

�� Пополнување на прашалници. Во овој дел вработените требаше да дадат 
информации за аспектите на безбедноста и здравјето за секоја групна работа 
или услужна активност.

�� Формирање на модел за проценка и спречување професионални опасности.

Статистичкото елаборирање на прашалникот покажа дека опасностите по здравјето 
кои преовладуваат се лошиот квалитет на воздухот, поради прашина, како и високите 
нивоа на бучава. Утврдените опасности по безбедноста вклучуваа лизгави подови 
и паѓања и можни експлозии од злоупотреба на запаливи материјали. Треба да се 
забележи дека значаен процент (35%) од работниците изјавија дека имало несоодветни 
информации и генерално имало недостаток на обука за прашања кои се однесуваат 
на безбедноста и здравјето на нивното работно место. Покрај тоа, вработените 
ги нагласуваа ергономските опасности кои произлегуваат од напорното темпо на 
работа, високите нивоа на одговорност, умствениот стрес и опасностите од рачна 
работа со товар како што се купови со чинии, колички, постелнина, итн. Во рамките 
на оваа теренска студија, се извршија мерења на нивоата на бучава, термичкиот стрес, 
задржаните цврсти материи, нивоата на јаглероден диоксид и јаглероден моноксид и 
за патогени и непатогени микроорганизми.
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Се испитаа следните главни делови или активности:

�� котларата
�� кујните со топли и ладни плочи
�� делот за одржување на хигиената
�� канцелариите и рецепцијата.

Нивоата на бучава се мереа со користење на дозиметар, калибриран според 
соодветните технички спецификации. Вредноста на нивоата на бучава се процени со 
користење на методот објавен во Претседателската уредба 85/1991 и во согласност со 
методот објавен во Европската директива 86/188/EOK.

Со испитување на стационарните мерења се увиде дека еквивалентните нивоа на 
постојана бучава (Leq) се во опсег од 63.9 dB(A) до 96.0 dB(A). Според Претседателската 
уредба 85/1991, утврдена е гранична вредност од 55 dB(A) за канцелариска работна 
средина и гранична вредност од 90 dB(A) за котларата. Во однос на канцелариската 
работа, сите шест мерења на нивоата на бучава ја надминуваа утврдената гранична 
вредност од 55 dB(A), додека во котларата само едно од двете мерења ја надминуваше 
граничната вредност од 90 dB(A).

Интензитетот на светлина или осветлувањето се мереше со мерач на осветленост. 
Бидејќи Грција нема законодавство кое се однесува на нивоата на интензитет на 
светлина, нашите резултати беа споредени со прифатливи вредности за интензитетот 
на светлина (за различни работни активности) препорачани од британското и 
американското Друштво за инженеринг на осветлување (IES). Резултатите беа изразени 
во мерната единица лукс. Нашите мерења покажаа дека за секоја испитана работна 
активност, интензитетот на измерена светлина беше под прифатеното ниво.

Термичкиот стрес се утврди со користење на станица за термичка средина. Следениот 
метод беше според меѓународните стандарди, ISO/DIS 7726, ISO/DIS 7730 и iso/dis 7243, 
со изнаоѓање на предвидената просечна термичка скала (PMV) и предвидениот процент 
на незадоволни од термичките услови (PPD), се утврди дека 86% од работниците 
работеа во зона со термички стрес додека 14% работеа во термички пријатна зона.

Што се однесува до јаглеродниот диоксид (CO2) и јаглеродниот моноксид (CO), во ниеден 
случај не најдовме концентрации над граничните вредности (tlvs). Овие вредности, 
според Американската конференција за владини индустриски хигиеничари (ACGIH) се 
објавени во 2005 година, 5.000 ppm за СО2 и 25 ppm за СО. И покрај овој резултат, 33% 
од мерењата беа еднакви на или над 600 ppm за СОB2B и голем број мерења имаа 
вредност од 11 ppm за СО2.

Во кујните со топли и ладни плочи, каде што работат голем број работници и каде што при 
готвењето се ослободува топлина, се забележа дека температурите и концентрациите 
на СО2 и СО беа малку зголемени во однос на другите простории каде што се работи.

Се зеде примерок од воздухот за да се провери присуството на микроорганизми. 
Ова беше направено во кујните со топли и ладни плочи, ормарите со постелнина и 
пералниците. Не се открија патогени бактерии како што се Еscherichia Coli, Salmonella 
и Staphylococci. Сепак во кујнската средина се пронајдоа непатогени организми како 
што се квасци и други видови габи. Од овие согледувања, се дадоа предлози за да се 
олесни обновувањето на воздухот во кујните. Исто така, во соработка со Националната 
школа за јавно здравје, се зеде примерок на вода од системот за климатизација и 
системот за водоснабдување за да се провери присуството на грам негативни аеробни 
микроорганизми одговорни за легионерската болест. Од 57 места од кои се зедоа 
примероци, присуството на оваа бактерија се забележа на две места (од системот за 
ладење).
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Клима и температури во опкружувањето во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство

Високите температури во опкружувањето може да предизвикаат непријатност, дури 
и топлотен стрес. Топлотниот стрес се случува кога телото не може да ја контролира 
својата внатрешна температура. За топлотен стрес може да придонесат различни 
фактори како што се температурата на воздухот, облеката, темпото на работа 
и степенот на влажност. Некои луѓе се поподложни од останатите. Возраста на 
работникот, медицинските фактори и физичките карактеристики може да влијаат на 
индивидуалната толеранција. Симптомите може да се разликуваат, од неспособност 
на лицето да се сконцентрира и сериозна жед до осипи од топлината, грчеви во 
мускулите, исцрпеност од топлина (слабост, главоболки, итн.) и топлотен удар (жешка 
и сува кожа, замор, забрзан пулс, несвестица, конфузија, конвулзија) (HSE, 2003).

Најизложени на ризик се келнерите, кујнскиот персонал и персоналот во пералниците. 
Можни причини се топлината од машините и кујнската опрема, која се влошува 
поради лошата вентилација (ILO, 1998). Температурите во кујната понекогаш може 
и да надминат 30°С (сува температура, WGBT-индекс: 26.8) (Девлиегер – Devliegher, 
2002).

Покрај тоа, комбинацијата на високи температури со провев поради климатизација, 
отворени врати, наизменичен престој во топли (влажни) и студени средини (пр. 
простории за складирање), изложеност на пареа и гасови од готвењето, итн., 
предизвикуваат термичка непријатност. Лошата вентилација, лошите мириси и 
токсични супстанци во воздухот (пр. чад – погледнете подолу) се значаен проблем 
во секторот (Клеин Хеселинк – Klein Hesselink, 2004). Особено во подсекторот на 
угостителството, температурата во производниот дел се одржува на ниско ниво 
за да се одржат стандардите за хигиена на храната. Според студија на случај во 
аеродромското угостителство (Девлиегер – Devliegher, 2002), соодветната облека 
може да спречи ладење на телото, но рацете страдаат од овие температури; ниската 
температура ја попречува вештината на прстите и може да доведе до повреди со 
сечење.

Резултати и проценка на проектот

Прашалникот генерално беше добро прифатен во сите хотели и стапката на одговор 
беше висока, освен во еден случај, каде што беше забележано особено ниско ниво на 
одговор. Ова се припишуваше на напорното темпо на работа и недостатокот на време 
на располагање. Во овој конкретен хотел неодамна имаше промена на раководството. 
Новото раководство беше незаинтересирано за поделбата на прашалникот и нивниот 
општ став создаде атмосфера на несигурност и општа вознемиреност.

Од оваа студија може да се извлечат голем број заклучоци за состојбата на безбедноста 
и здравјето во хотелската дејност. За голем број простории, како што се кујните со 
топли и ладни плочи и пералниците, каде што може да преовладуваат неповолни услови 
за работа, се дадоа препораки за подобрување на работната средина. Добиените 
согледувања и заклучоци од студијата би можело да се користат за спроведување 
семинари и за обучување на многу повеќе групи работници во хотелската дејност.

Утврдување на проблеми

Студијата се соочи со проблем во земањето примерок за бактеријата легионела 
од циркулаторниот систем за топла и ладна вода. Поради полни или речиси полни 
сместувачки капацитети, раководството не можеше да ни стави на располагање 
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повеќе од две или три простории истовремено. Од оваа причина беше тешко да се 
добијат репрезентативни примероци за дадени временски периоди. Третиот проблем 
во студијата се должеше на многукратните задачи доделени на службениците за 
безбедност. Иако секој хотел имаше свој службеник за безбедност, тие не само што 
требаше да ги надгледуваат работите кои се однесуваат на безбедноста и здравјето, 
туку честопати беа обврзани да вршат и други задачи, кои обично ги попречуваа 
во нивната службена задача. Покрај тоа, напорното темпо на работа забележано 
во повеќето хотели наметна ограничувања на движењето на службеникот за 
безбедност. Ова значеше дека во дадени моменти беше тешко да добиеме лесен 
пристап до различните делови од хотелот и на моменти не можевме да ја добиеме 
помошта од службеникот за безбедност, за време на земањето примероци или за 
време на мерења на самото место.

Проценка

Нашата способност да ги вклучиме работниците во хотелската дејност се смета 
за најголем успех во оваа студија. Ова за возврат ни овозможи подобро да ги 
евидентираме и регистрираме проблемите со безбедноста и здравјето на нивното 
работно место.

Преносливост

Користениот пристап за спроведување на оваа студија би можело да се користи како 
водич за проценка на професионални опасности во хотелската дејност. Причината 
за ова е што со студијата можеше да се добие холистичка слика за проблемите на 
кои наидовме во овој сектор.

Контакт

Грчки институт за безбедност и здравје при рбота
Liosion 143 & Theirsiou 6, GR-10445, Attiki Square
Тел.: (30) 21 08 20 01 00
Факс: (30) 21 08 20 02 22, 21 08 81 32 70
Електронска пошта: library@elinyae.gr
http://www.elinyae.gr

5.1.3. Насочен план за безбедност и здравје во хотелската индустрија, 
насоки за операторите и брошура за работниците – Италија

Клучни точки

�� Целта на проектот е да се стекне подетално 
знаење за несреќите и зошто тие се случуваат
�� Ова знаење водеше до насоки кои се ставија 

на располагање во корист на работниците во 
секторот.

Општа рамка

Туристичката зона Валдичиана Сенесе има околку 400 хотелски објекти, 200 агро-
туристички објекти и 150 преноќишта.
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Секторот за хотелско сместување во областа Валдичиана Сенесе се состои од мали 
и микро претпријатија кои пријавуваат потешкотии во примена на правилата за 
превенција (во врска со безбедноста на работниците и безбедноста на храна). 

Од историската анализа на активностите на превентивните служби на Локалната 
здравствена единица (LHU) произлегува дека хотелската индустрија е само маргинално 
вклучена во насочените планови, бидејќи во многу случаи надзорот се поврзува 
со испитување на несреќи. Понатаму, не треба да се заборави дека овој сектор има 
одредена важност на нашата територија во поглед на бројот на локални објекти, кој 
изнесува приближно 500 објекти и бројот на вработени (1.100 само за термалниот 
базен на Чианчиано Терме) во однос на присуството на термални центри и соодветните 
туристички текови. Друга карактеристика која го прави овој работен сектор различен е 
големиот обрт на работници со сезонски договор, делумно со потекло од земји кои не 
се членки на ЕУ, што може да го отежне создавањето на разбирливи програми за обука 
и планирањето на превентивни активности во работната средина.

Новите проблеми кои настанаа со создавањето на правилата (особено за хемиски 
ризици, превенција од пожар и безбедност на храна) и специфичноста на работната 
средина на ‘хотелот’ создаваат потреба да се обезбедат соодветни работни инструменти 
(насоки, протоколи) за персонал кој има функција да врши надзор и контрола.

Специјална рамка и позадина

Индексите за несреќи (за зачестеност и сериозност) во секторот се споредливи со 
индексите во други производни сектори, но за некои работни станици (како на пример, 
кујни) се пријавени индекси кои се споредливи со сектори со нагласен зголемен ризик 
(пр. во секторот на метали и механика).

Во проектот учествуваат Одделението за превенција од LHU 7 од Сиена, синдикалните 
организации и здружението на хотелиери, Агенцијата за билатерален туризам од 
Чианчиано, во регионот Тоскана.

Целта на проектот за контрола и надзор е локалната област на Валдичиана Сенесе. 
Упатствата и информативната брошура, поради нивната содржина, може да се 
достават до операторите (работодавци, дизајнери, советници, работници, синдикални 
организации и трговски здруженија) од сите други територии.

Опис на активноста

Целта на проектот е да се добијат подетални сознанија за несреќите, врз основа на 
евиденцијата и анализата на податоци добиени од извештаите за несреќи, преку 
компјутерска база на податоци. Дополнителни детали се добиваат од истрагите на 
несреќи кои ги врши службата како дел од нејзината институционална функција. 
Ова поголемо знаење водеше до достапност на упатства во корист на персоналот во 
секторот (раководители, работодавци, работници, советници, трговски здруженија, 
итн.) усогласени со правилата и врз основа на искуството на контролната агенција 
(Оперативна единица – PISLL, Превенција од несреќи и безбедност при работа на 
LHU 7 од Сиена). Овој работен инструмент се стави на располагање во соработка 
на трговските здруженија и синдикалните организации. За таа цел се организираше 
средба и се подели информативна брошура. По овие иницијативи, се спроведоа 
надзор и контрола во кои учествуваа сите претпријатија во секторот кои се наоѓаа на 
територијата (Валдичиана Сенесе). Овие активности сега ги спроведува Оперативната 
единица на PISLL.

Оперативната област за превенција од зоната Валдичиана Сенесе околу седум години 
води насочен план за секторот за хотели и сместување, откако изготви протокол кој 
се однесува на главните ризици поврзани со работните средини во хотелот („насоки 
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за персонал во хотелскиот сектор“), воедно укажувајќи на хигиенските и санитарни 
барања за сместувачките капацитети и ресторанската индустрија.

Овој протокол се појасни за време на информативните средби со хотелиерските 
здруженија и синдикалните организации. По поделбата на протоколот, се спроведе 
процес за потврда на спроведувањето на насоките, кој траеше пет години.

Резултатите од студијата се споделија на средбата одржана во Чианчиано на 2 април 
2004 година, со цел да се пренесе пораката и да се продлабочи техничкото разбирање 
на клучните ризици во врска со безбедноста, здравјето и хигиената на храна, во 
соработка со трговски организации, универзитети и ISPESL.

Средбата беше и повод за претставување на брошура во која се прикажани кратки 
пораки и описи кои се наменети да охрабрат соодветно однесување кај работниците 
имајќи ги предвид целите на превенцијата.

Воедно беше договорено дека треба да се даде насока за развој на модел за обука за 
работниците во кој ќе се земат предвид резултатите од истражувањето и особеностите 
на природата на работниот договор (сезонски карактер, несигурност и голем обрт), 
истовремено земајќи го предвид мултиетничкото потекло на работниците во овој 
сектор. Како последица на оваа политика, произлезе соработката со ISPESL со цел да 
се развие компјутеризирана алатка за обука наменета за персоналот кој се обучува во 
овој сектор.

Главните средства кои се користени за спроведување на овој проект се следните:

(1) Упатства за персоналот во хотелскиот сектор

Тие се поделени во три главни области.

�� Превенција на хигиената и безбедноста на работното место каде што се утврдени 
и опишани ризиците кои се својствени за различни работни средини, како што 
се кујни, простории за перење и пеглање, санитарни служби, работилница/
сервис за поправка на автомобили и гаража, канцеларии и портирници, како и во 
различните фази од работата: чистење и одржување на соби, послужување маси, 
итн. 

�� Хигиена во сместувачките капацитети.
�� Хигиена на храна.

(2) Информативна брошура ‘Безбедност и здравје во хотелскиот сектор’
Во оваа брошура се дадени кратки пораки и описи со цел да се поттикне соодветно 
однесување кај работниците имајќи ги предвид целите на превенцијата. Дадени 
се корисни информации и совети за главните ризици кои се присутни во работните 
средини, кои се однесуваат на преносни скали, рачно постапување со товар, машини за 
подготовка  на храна во кујна, електрични опасности и ризици од санитарен/еколошки 
тип, хигиена на производи и легионерска болест.

(3) Финансиски ресурси
Секоја година беа потребни вкупно 8.000 евра, на кои треба да се додаде и трошокот 
за ангажиран персонал на следниот начин:

�� двајца експерти за превенција на 10% од нивната ангажираност по час (350 часа);
�� еден лекар на 10% од неговата ангажираност по час (175 часа);
�� еден инженер на 10% од неговата ангажираност по час (175 часа).

Резултати и проценка на проектот

По седум години надзор и контрола во хотелскиот сектор од страна на Оперативната 
единица за превенција на хигиена и безбедност на работното место и Оперативната 
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единица за хигиена и јавно здравје, достапните податоци овозможуваат проценка на 
фактори како што се:
�� зачестеност на несреќите;
�� процент на работници кои ги почитуваат барањата за задолжителна обука/

контролирани работници;
�� процент на фирми кои ги почитуваат барањата за задолжителна обука/

контролирани фирми;
�� процент на фирми кои ги почитуваат барањата за задолжителна превенција на 

работното место/контролирани фирми;
�� процент на фирми кои ги почитуваат барањата за безбедност на храна/

контролирани фирми.
Во моментот податоците речиси се целосни.

Утврдување и опис на проблеми

Практичните проблеми во привлекувањето доволно поддршка беа следните:

одржување и обновување на информативни алатки, со чести варијации на содржината 
и постојани и неочекувани промени на правилата;

првично сомневање помеѓу операторите во секторот, кои се плашеа од неповолни 
економски последици и можно барање за интервенција, особено од структурен тип, во 
време кога може да се склучуваат договори на пазарот.

Преносливост

Во иднина се планира да се унапредат интервенциите кои се координирани со други 
одделенија за превенција на LHU (во Пистоја, Падова, Венеција, Марше) кои веќе 
започнаа конкретни интервенции во секторот со поголем размер од иницијативите од 
регионален карактер.

Контакт

UF PISLL (Оперативна единица за превенција на хигиена и безбедност на работното 
место) 
LHU 7 of Siena, Via O. Maestri, 1, Torrita di Siena, Italy, Тел.: (39) 05 77 68 94 71 /
05 77 68 94 77

Инж. Роберто Пулчинели (Ing. Roberto Pulcinelli), управител на UF PISLL, (електронска 
пошта: r.pulcinelli@usl7.toscana.it)
Д-р Сенио Џиглиоли (Dott. Senio Giglioli), директор
Д-р Паоло Џиглиони (Dott. Paolo Giglioni)

UF ISP (Оперативна единица на одделението за хигиена и јавно здравје)
LHU 7 of Siena, Via O. Maestri, 1, Torrita di Siena, Italy, Тел.: (39) 05 77 68 94 61

Д-р Џерардо Провисиеро (Dott. Gerardo Provvisiero), управител на UF ISP
Д-р Надиа Ночентини (Dott.ssa Nadia Nocentini).

Одделение за документација, информации 
и обука, 
ISPESL, Via Alessandria,220/E,
I-00198 Rome, Тел.: (39) 06 44 28 02 88
Д-р Сара Стабиле (Dott.ssa Sara Stabile), 
истражувач (електронска пошта: sara.
stabile@ispesl.it)
Насловна страна на брошурата ‘Безбедност 
и здравје во хотелскиот сектор – корисни 
совети’
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Постер за средбата во Чианчиано, 2 април 2004 година

5.1.4. Подобрување на безбедноста во системи за хлорирање на базени – 
Италија

Клучни точки

Главни вклучени активности:
�� анализа на причините за несреќите;
�� испитување на главните техники за 

прочистување на термални базени;
�� интегрирана контрола на интеракциите 

помеѓу различните системски постројки 
кои подлежат на контрола на квалитетот на 
водата.

Општа рамка

Работниот процес фокусиран на пречистителни станици за базени со цел да се намали 
случајното истурање на хемиски производи и како последица на тоа, да се спречи 
можно труење на капачите од вдишување на хлор во гасовита форма.

Специјална рамка и позадина

Причината за преземање на активноста беше анализата на несреќи кои се случуваа со 
текот на времетo во термалната област Euganean Hill.

Иницијаторите и групите вклучени од самиот почеток беа: Локалната здравствена 
единица на Падова, Регионалната агенција за заштита на животната средина и 
заштита во Венето (ARPAV), Здружението на сопственици на термални хотели од Абано 
Монтегрото.

Опис на активноста

Првата активност беше создавање на мешана работна група составена од техничари од 
контролни агенции и претставници од здруженијата на претприемачи кои учествуваат 
заедно со цел да се утврдат неопходните интервенци кои се потребни за да се избегнат 
дополнителни несреќи.

Главните активности се состоеја од анализа на причините за несреќите, испитување 
на главните техники за прочистување на термалните базени, интегрирана контрола на 
интеракциите помеѓу различните системски постројки кои подлежат на контрола на 
квалитетот на водата (хемиска, хидраулична, електрична и електронска), дефинирање 
на постапките за подобрување, одредување на методи за комуникација, ширење на 
информации и споделување на работното искуство.
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Овие активности водеа до создавање на насоки за управување со постројките со систем 
за хлорирање, опфаќајќи ги аспектите на управување и измените на системската 
постројка со цел да се подобри безбедноста.

За време на активноста не се изврши никаква промена на методи, цели, итн., а за 
активноста беа потребни околу 400 работни часови за да се заврши упатството и 
учествуваа околу 20 индивидуални техничари, дизајнери и раководители на системи 
во постројка.

Резултати и проценка на проектот
Споредбата на состојбата пред и по поделбата на упатствата покажува дека не се 
евидентирани никакви дополнителни несреќи. Понатаму, квалитетот на услугата која се 
нуди на туристите, како и работните услови, изгледа дека се подобрија како директен 
резултат на зголемениот професионализам и подобрена свесност на операторите во 
однос на системската постројка.

Утврдување и опис на проблемот
Една карактеристика на термалниот базен во Euganean Hill се големиот број на 
објекти за капење (приближно 200), што се смета за клучен ресурс од гледна точка 
на туризмот. Всушност, базените стануваат неопходен аспект на термалните објекти. 
Припоени со хотелите, тие ги користат сите старосни групи, не само за рекреација, туку 
исто така и за лековити намени и за активности кои придонесуваат за добросостојба. 
Ваквите барања ги поттикнаа претприемачите во овој сектор да направат долгорочни 
инвестиции, предлагајќи ефикасни и уште посложени структури, со цел да одговорат 
на потребите од голем број различни услуги кои ги бараат клиентите (кои се однесуваат 
на фитнес, рехабилитација, хидро масажа и лекови). Затоа од суштинско значење е 
прочистителните станици да може да гарантираат највисоки услови за безбедност за 
гостите и за вработените.

До денес имаше пропусти во одредбите кои се однесуваат на помошни постројки во 
базени, веројатно поради големиот број различни професионални компетенции кои се 
потребни за да се разберат различните делови од самите системи. Овој факт веројатно 
придонесе за создавање на одредени критички споеви во управувањето и одржувањето 
на пречистителните станици, а во одредени случаи дојде до појава на несреќи кои 
сериозно ја компромитираа безбедноста на корисниците. Ова е контекстот во рамките 
на кој, по иницијатива на ULSS 17 (Социјалната локална единица за здравство) на 
Падова се формираше работна група која изготви ‘водич за безбедност’ со намера да 
го подобри разбирањето на овие проблематични области помеѓу раководителите и 
техничарите, охрабрувајќи ширење на информации и промовирајќи ги оние поправни 
интервенции кои се сметаат за соодветни, а со помош на Здружението на сопственици 
на термални хотели.

Во упатството, покрај одредени одредби од техничка природа, вклучени се и 
информации од општа природа кои ќе овозможат поголемо разбирање на најважните 
варијабли кои придонесуваат за безбедноста, за оние кои не се вработени во овој 
сектор. Ваквите информации обично не се исцрпни, но треба да се сметаат за резиме 
на главните карактеристики на системите кои се користат во пречистување на водата.

Анализата на несреќи овозможи утврдување на одредени услови при кои постои ризик 
за неконтролирана емисија на хемиски средства со висока концентрација во главните 
базени. Проучувањето на предметот во меѓународната литература, како и испитувањето 
на локално ниво, открива дека се имаат случено значајни несреќи кои имаа сериозни 
последици поради изложеноста на овие хемиски средства кои најчесто се користат за 
хлорирање на водата: јаки киселини и натриум хипохлорит. Повредите од изложеност 
на вакви супстанци се ретки, иако секогаш се можни, но тие се почести во случаи на 
изложеност на хлор во гасовита форма емитуван од мешавината на хипохлоритна 
киселина. Овие случаи со право се поизложени во медиумите и може да предизвикаат 
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паника помеѓу корисниците на базени воопшто.

Следните две категории на интервенции се потребни за да се сведе ризикот на минимум:

�� реорганизирање на постројката и безбедносната логика;
�� аспекти кои се однесуваат на управувањето со знаење и ширењето на знаење.

Што се однесува до првата точка, утврдени се потребните промени на системите за 
хлорирање на хемиски производи во течна фаза со волуметриски пумпи, со воведување 
на безбедносен принцип во електричното поврзување и со внесување на безбедносен 
прекинувач на проток кој може да го прекине протокот на реагенси таму каде што е 
блокиран системот за рециркулација.

Кога станува збор за аспектите кои се однесуваат на управувањето со знаење и 
ширењето на знаење, врз основа на стекнатото искуство, утврдено е дека дури и добро 
испланираниот систем не е имун на ризиците од несреќи, секој пат кога на лицата кои 
се одговорни за работата на системот им недостасува потребното знаење. Сѐ уште е 
актуелно прашањето за соодветно квалификуван персонал кој е вработен да управува 
со овие системи; во моментот не постои прецизен правилник по ова прашање, што нè 
навраќа на општите правила предвидени со корпусот од безбедносни норми. Иако со 
текот на годините се вршеше прилично внимателен надзор, преку спортски федерации 
или професионалното признание кое им се дава на помошниците за капење кои 
работат како спасувачи, обуката на персоналот кој е вработен да управува со овие 
системи е занемарена земајќи го предвид фактот што тие речиси секогаш се доверени 
на оваа професионална група. Се смета дека важноста на оваа специјалистичка група 
се зголемува, што особено се должи на сложеноста и автоматизацијата на контролните 
системи, кои станаа уште пораспространети со текот на време. Затоа содржините на 
упатството имаат за цел да стават на располагање инструмент за обука кој не е сложен, 
дури и за персоналот кој не е многу специјализиран.

Потешкотии произлегоа и при стекнувањето на технички информации поради 
очевидната воздржаност на компаниите кои ги снабдуваат системите. На речиси 
сите постројки за хлорирање денес им недостасуваат упатства кои лесно може да 
се разберат и да се користат од страна на неспецијализирани оператори со само 
просечни квалификации. Покрај тоа, ретко има на располагање стандардизирани шеми 
за постројки со информации во врска со нивното безбедно управување.

Важно е да се нагласи фактот дека различните видови експертиза кои се потребни за 
изградба на водопречистителни системи меѓусебно не се координираат. Утврдено е 
дека постоењето на различни системи – кои кога се разгледуваат поединечно се чини 
дека се добро дизајнирани – не е гаранција за оптимална безбедност. На пример, една 
фирма која обезбедува автоматски системи за контрола на хлор за вода во базени 
ретко е загрижена за електричните кабли на пумпата за дозирање; од друга страна, 
инсталатерот на електричните кабли не е свесен за клучното значење на хемискиот 
систем. Дури и ажурираните верзии на стандардите на Италијанската организација за 
стандардизација (UNI) не го земаат предвид проблемот со безбедноста на постројките 
на интегриран начин, наведувајќи општи согледувања и неутврдувајќи строга логика 
на контролата за да се гарантира безбедност, дури и во случаи на неправилно 
функционирање.

Проценка
Се исполнија целите во однос на непосредното подобрување на структурите. Сепак 
само делумно е исполнета целта за подигање на свеста помеѓу индустриските дизајнери, 
градителите и персоналот за одржување. Вклученоста на Здружението на сопственици 
на термални хотели од Абано Монтегрото поттикна ширење на документот и поголема 
свесност кај претприемачите. Значајно е што техниките за подобрување наведени во 
упатствата може да се прошират на сите системски постројки, дури и таму каде што 
нивната примена може да се разликува, во зависност од вклучената област.
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■  A ‘manual of use and maintenance’ called for by UNI 10637 in paragraphs 7.2 and 7.3 
(including analyses of failures and of the maintenance log. Such a document, in the 
survey carried out, was rarely found or, if it was, contained obvious defi ciencies).

■  A ‘self-control manual’ including the analysis of sanitary risks and the register of 
technical-functional requirements of the system, drafted in accordance with 
paragraph 6 of the State-Region’s agreement of January 2003.

■  A ‘corporate risk assessment document’ made compulsory by Legislative Decree 626, for 
all those aspects to do with the risk analysis of plant systems, the equipment, the working 
environment, the area open to the public, the chemical and biological agents.

■  The ‘declarations of conformity’ of the various systems when viewed individually, which 
taken together comprise the chlorination system as a whole (electric-hydraulic).

It is perfectly clear that the documentation should be brought into a coherent 
management instrument, so as to avoid superfl uous superimposition of documents 
which can cause confusion or, even worse, multiply bureaucratic functions, with poor 
added value. It is believed, in fact, that it is impossible to approach aspects of sanitary 
hygiene, relative to the management of system plants, without taking into account the 
infl uences on safety and technical knowledge of the system plants. Thus it is necessary 
to produce an instrument capable of connecting and cross referencing the various 
documents, if necessary even referring them back to technical attachments, so that 
the duties of the persons in charge of system plants can be fulfi lled in a coherent and 
comprehensive way.

T r a n s f e r a b i l i t y

The contents of the guidelines are applicable across the board for all types of swimming 
pool system treatment plants, and they encourage the spread of knowledge.

The system plant alterations are the responsibility of entrepreneurs and they have 
sought variable expenses of between zero and about EUR 60 000, depending on the 
features of the system.

C o n t a c t

Dott. Franco Sarto
Spisal ULSS No 16 – Via Ospedale, 22 - I-35100 Padua
E-mail: franco.sarto@sanita.padova.it
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Логиката за подобрување на квалитетот и безбедноста на системите за хлорирање 
има силна основа која ја споделуваат и контролните агенции и трговски здруженија. 
Од друга страна, индустриските дизајнери и добавувачи на системски постројки се 
помалку заинтересирани да ја преземат улогата на гаранти на целосната безбедност 
на постројките со системот за хлорирање затоа што тие не се сметаат за комерцијално 
одржливи. Дури и тековните италијански одредби (Закон 46/90, стандарди на UNI) не 
пристапуваат кон ова прашање на интегриран начин. На крајот, треба да се нагласи 
дека договорот помеѓу Државата и Регионот од 16 јануари 2003 година повикува 
на усвојување на план за само-контрола за аспекти кои се однесуваат на санитети и 
безбедност на базени, кој треба да го состави раководителот дури и кога постојат 
очигледни потешкотии да се најдат целосни информации за природата на системите 
за кои станува збор и за целокупната логика зад нивното составување. Покрај тоа, ова 
се смета дека е важно како иден настан, за да се охрабри интеграција на различни 
документи, како што е дефинирано со политичките норми. Во моментот се подготвени 
следните документи:

�� ‘Прирачник за употреба и одржување’ кој е потребен согласно UNI 10637 во 
ставовите 7.2  и 7.3 (вклучувајќи анализи на дефекти и на дневикот за одржување). 
Овој документ ретко беше дел од извршеното испитување или доколку беше 
најден, содржеше очигледни недостатоци.

�� ‘Прирачник за само-контрола’ вклучувајќи анализа на санитарни ризици и 
регистар на технички-функционални барања на системот, изготвен во согласност 
со ставот 6 од договорот на Државата и Регионот од јануари 2003 година.

�� ‘Документ за корпоративна проценка на ризик’ кој е задолжителен согласно 
Законската уредба 626, за сите оние аспекти поврзани со анализата на ризик 
на системи за постројки, опрема, работна средина, област која е отворена за 
јавноста, хемиски и биолошки агенси.

�� ‘Декларациите за сообразност’ на различните системи, кога се разгледуваат 
поединечно, а кои земени заедно го сочинуваат системот за хлорирање како 
целина (електричен-хидрауличен).

Сосема е јасно дека документацијата треба да се доведе до еден разбирлив инструмент 
за управување, со цел да се избегне непотребно наметнување на документи кои може 
да предизвикаат конфузија или, уште полошо, да ги умножат бирократските функции, 
со лоша додадена вредност. Всушност, се верува дека е невозможно да се пристапи 
кон аспекти на санитарна хигиена кои се важни за управувањето со системски 
постројки, без да се земат предвид влијанијата врз безбедноста и техничкото знаење 
за системските постројки. Имено, потребно е да се создаде инструмент кој може да 
ги поврзе и да се повика на различните документи, а доколку е потребно дури и да ги 
упати назад на технички прилози, така што должностите на лицата кои се одговорни 
за системските постројки може да бидат исполнети на разбирлив и сеопфатен начин.

Преносливост
Содржините на упатствата се применливи во одборот за сите видови пречистителни 
станици за базени и тие поттикнуваат ширење на знаење.

Измените на системската постројка се одговорност на претприемачите и за нив се 
потребни варијабилни трошоци помеѓу нула и околу 60.000 евра, во зависност од 
карактеристиките на системот.

Контакт
Д-р Франко Сарто (Dott. Franco Sarto)
Spisal ULSS No 16 – Via Ospedale, 22 - I-35100 
Padua
Електронска пошта: franco.sarto@sanita.
padova.it 
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Контакт со опасни супстанци (хемиски и биолошки) во секторот за хотели, 
ресторани и угостителство

За да се обезбеди хигиена на хотелите и угостителските објекти се користат 
голем број различни видови на хемикалии. Работниците може да се изложени на 
потенцијално опасни хемикалии како што се средства за чистење рерни и подови, 
средства за дезинфекција, сапуни и детергенти, пестициди, итн. Амонијакот, кој 
често се користи како средство за чистење и хлорните раствори кои се користат како 
средство за дезинфекција во машините за садови, може да предизвикаат иритација 
на кожата, очите и носот. Работниците кои се најизложени на ризик се готвачите, 
одржувачите на хигиената и келнерите. Контактот со овие производи и нивното 
вдишување може да предизвика дерматитис на кожата и респираторни болести како 
што се алергии, астма, итн.

Хемиските производи не се единствените кои водат до негативни здравствени 
последици. Биолошките средства исто така предизвикуваат проблеми. Може да 
се предизвика професионален дерматитис кога кожата е или била во контакт со 
хемиски или биолошки средства на работа. Симптомите вклучуваат чешање на 
кожата, црвенило, меури на кожата, итн. Најпогодени се рацете и подлактиците (HSE, 
2000). Видот на супстанца ја одредува сериозноста на болеста. Професионалниот 
дерматитис не се предизвикува само со хемиски супстанци. Одредени видови 
алергени во храната (брашно, зеленчуци, протеини, итн.), или природни производи 
(пр. ракавици од латекс или гума) исто така може да се причина.  Воедно и 
долготрајната и честа употреба на вода може да ја ослабне кожата, што ја прави 
поподложна на дерматитис. Според Извршното тело за безбедност и здравје (2000), 
долготрајниот контакт со вода, сапуни и детергенти предизвикува околу 55% од 
случаите на дерматитис во Обединетото Кралство секоја година. Околу 40% од 
случаите на дерматитис во индустријата се предизвикани од контакт со храна како 
што е брашно/тесто, овошје (особено агруми), зеленчук, зачини, риба и месо.

Мединг – Meding (2000) наведе дека постои разлика помеѓу бројот на пријавени кожни 
заболувања поврзани со работата кај мажите и жените. И епидемиолошките студии 
за егзема на рацете покажале дека жените, особено младите жени, се попогодени 
од мажите. Најчест тип е иритантниот контактен дерматитис, кој честопати е 
предизвикан од честа работа со вода. Бидејќи не постојат разлики во однос на 
иритација на кожата помеѓу мажите и жените, големата зачестеност на иритантен 
контактен дерматитис најверојатно се должи на изложеност, како професионална 
така и непрофесионална. Многу професии во кои доминираат жени, како што се 
професиите во угостителството и професиите поврзани со чистење, вклучуваат 
долготрајно работење со вода.

Интердисциплинарната програма за превенција на кожни болести во пекарската, 
хотелската и угостителската индустрија (Бауер и др., 1999) ја проучи професионалната 
изложеност на вработените и нивните индивидуални приказни за професионални 
болести и ефикасноста на програмите за превенција. Резултатите покажаа дека 
повеќето професионални кожни заболувања се предизвикани од недостаток на или 
од несоодветна нега и заштита на кожата. Спроведувањето на насочени превентивни 
активности доведува до подобрување или дури и до исчезнување на симптомите на 
кожни болести.

Подготовката на храна носи ризици за инфекција од бактерии кои може да се 
рашират од храната или поради недостаток на лична хигиена (пр. миење раце по 
одење во тоалет). Собарките и одржувачите на хигиената може да се изложени на 
биолошки средства во отпадоци или крпи и постелнина (пр. крв и други телесни 
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течности) при чистење на бањи и тоалети. Се препорачува на кујнските работници, 
како и на одржувачите на хигиената да им се понуди вакцинирање против тетанус и 
хепатитис Б.

Средствата за чистење рерни може да ослободат токсична пареа. Друг важен ризик 
е несаканото мешање на опасни супстанци, со што се создаваат гасови (пр. токсично 
труење предизвикано од контакт со белило или декалцификатори со киселина) 
(Роскамс и Херманс - Roskams &Hermans, 2003).

5.1.5. Учење на далечина за хотелскиот сектор – проект за обука на персонал 
во хотелската индустрија – Италија

Клучни точки
��Испитување на партиципативен модел на 

превентивни активности наменет за решавање на 
специфични потешкотии во секторот на полето на 
обука.
��Изработка на софтвер и ЦД-РОМ за обука на 

далечина.

Општа рамка
Проектот е наменет за работодавците и вработените во секторот за хотелско 
сместување. Наменет е да се справи со специфичните потешкотии на секторот на 
полето на обука за превенција, која е потребна согласно стандардите за безбедност и 
здравје при работа и хигиена во областа на прехранбените и сместувачки капацитети.

Моделот ќе се применува во туристичката област Чианчиано Терме и во Валдичиана каде 
што има околу 400 хотелски објекти, 200 објекти за агро-туризам и 150 преноќувалишта 
со појадок.

Специјална рамка и позадина
По седум години надзор и контрола на хотелската индустрија, Оперативната 
област од LHU 7 (Локална здравствена единица 7) од Сиена – зоната на Валдичиана 
– организираше средба која се одржа во Чианчиано Терме на 2 април 2004 година. 
Од ова произлезе дека персоналот во хотелската индустрија (трговски здруженија 
и синдикати) се жали на единствената потешкотија да се создадат планови за обука 
во согласност со планирањето на превентивните активности. Локалната здравствена 
единица (LHU) е ангажирана да подготви проект финансиран од регионот Тоскана, 
инспириран од принципот на пактот за развој (потпишан и договорен од тосканските 
региони и трговските здруженија, и работодавачот и синдикатот), што предвидува 
учество на сите заинтересирани страни.

Целта на проектот е да се испита партиципативен модел на превентивни дејства 
наменет да ги реши специфичните потешкотии во секторот на полето на обука, како 
што се:

�� голем обрт на персонал;
�� сезонска природа на дејноста;
�� несигурност на работата;
�� голем број работници кои не се родени во земјата во која работат;
�� потреба од сертифицирање на обуката предвидена според регионалните 

правила.
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Проектот е создаден од Националниот институт за превенција и безбедност при работа 
од Италија (ISPESL) кој се грижеше за софтверот и од Локалната здравствена единица 7 
(LHU 7) од Сиена која го обезбеди материјалот кој се однесува на обука и документација. 
Финансирањето е од ISPESL и регионот Тоскана. Здружението на хотелиери од 
Чианчиано Терме обезбеди простор и опрема за да постави училница за информациски 
технологии за слободно присуство на работодавците и работниците. Confcommercio 
(Италијанската генерална федерација за трговија и туризам) ќе обезбеди туторство 
за работниците и ќе ја координира административната/наставната поддршка со цел 
сертифицирање на обуката за да ги исполни регионалните стандарди. LHU ќе обезбеди 
помош и туторство на работодавците и работниците. Синдикатите ќе ја обезбедат 
потребната поддршка за соодветно да го рашират и промовираат производот.

Пробата ќе се изврши на локално ниво во областа Чианчиано Терме, но нејзината цел 
е да ја процени изводливоста на примената на моделот на регионално ниво и во други 
туристички области на национално ниво.

Опис на активноста
Промотерите на иницијативата на ISPESL, LHU 7 од Сиена во соработка со Здружението 
на хотелиери, синдикатите и регионот Тоскана, се надеваат да им обезбедат на 
бизнисите во хотелската индустрија една алатка за обука која е насочена кон 
потребите и барањата на работодавците и на нивните работници ангажирани согласно 
нестандардни или стандардни договори за вработување. Трговските здруженија ја 
обезбедуваат училницата за информациски технологии за слободно присуство на 
работниците, која е под надзор и потпомогната од федерацијата Confcommercio, 
која ќе потврди некои модули за обука. Синдикатите ќе обезбедат одредена опрема, 
LHU помогна да се подготви производот од областа на информациските технологии 
за техничките материјали и го координира проектот и обезбедува туторство за 
работниците, додека ISPESL го подготви софтверот.

На овој начин, заинтересираните страни (работодавци и вработени) ќе имаат многу лесен 
пристап до услуги за обука која нуди материјали за обука потврдени од акредитирани 
тела и многу квалитетна професионална, техничка и логистичка поддршка.

Софтверот е произведен за самостојно учење на работодавците и за нивните вработени 
и предвидува различна програма за обука која може да се прилагоди на специфичните 
извршени должности, во зависност од првичната дефиниција на кориснички профил 
која ја има туторот:

�� службеник и рецепционер
�� кујнски помошник
�� бармен
�� келнер
�� собарка
�� портир
�� лице за одржување
�� помошник на паркинг
�� оператор во пералница
�� спасувач.

Производот исто така е достапен на ЦД-РОМ, кој ќе биде поделен во фирмите. 
Софтверот е лесен за користење и им овозможува на корисниците да ја интегрираат 
програмата за обука со слики, фотографии и мапи на нивниот објект.
Ќе се обезбеди и онлајн верзија на овој софтвер за да се спроведе експериментирањето 
во слободно отворени училници ставени на располагање на Здружението на 
хотелиери за сите работници во секторот. Во овој случај, персоналот на LHU ќе треба 
да ја координира програмата за обука за работниците во согласност со нивните 
конкретни задачи.
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Што се однесува до содржината за обука, производот е поделен на две области, 
‘Превенција на работното место’ и ‘Хигиена и јавно здравје’, од кои секоја област се 
состои од два модули:

Модулот ‘превенција на работното место’ вклучува:

�� општ дел;
�� ризици кои се специфични за хотелската индустрија;
�� ризици кои се специфични за задачите утврдени во хотелската индустрија.

Модулот ‘Хигиена и јавно здравје’ вклучува:

�� хигиена во сместувачки објекти;
�� безбедност на храна (едноставни активности во согласност со DGR (Резолуцијата 

на Регионалниот совет) 1038/04).

Се осмисли систем за проценка со прашалник со повеќекратен избор на одговори. 

Таму каде што експериментот има позитивен исход и воспоставува целосно применлив 
модел, институционалните тела вклучуваа план за предавање на системот и алатките 
на проектот – без трошок – на други организации кои се назначени за активностите 
за обука и кои изразуваат интерес да го продолжат процесот и да обезбедат негова 
безбедна иднина.

�� Достапни финансии за активноста (вклучувајќи лични ресурси).
- производство на софтверот (29.200 евра);
- производство на документацијата и техничките содржини (*);
- достапност на објектот и просториите;
- достапност на инфраструктура, опрема и хардвер;
- логистичка помош;
- техничка помош, настава и туторство (*);
- ширење и рекламирање;
- одржување на објекти и опрема;
- одржување на софтверот и информативни материјали.

(*) Двајца експерти за превенција на 10% од нивниот ангажман по час (350 часа), лекар 
на 10% од неговиот ангажман по час (175 часа) и инженер на 10% од неговиот ангажман 
по час (175 часа)

Резултати и проценка на проектот
Податоците достапни по периодот на следење од една година од првото искуство, 
овозможуваат проценка на одредени показатели како што се следните:

�� зачестеноста на несреќите;
�� процентот на работници кои ги почитуваат барањата за задолжителна обука/

контролирани работници;
�� процентот на фирми кои ги почитуваат барањата за задолжителна обука/

контролирани фирми;
�� процентот на фирми кои ги почитуваат барањата за задолжителна превенција на 

работното место/контролирани фирми;
�� процентот на фирми кои ги почитуваат барањата за безбедност на храна/

контролирани фирми.

Утврдување и опис на проблемот
Имаше долги одложувања на реализирањето на проектот за време на сите фази на 
финансирање и организација, и покрај интересот и добрата волја што ја покажаа сите 
засегнати страни и социјалните партнери. Ова се должеше на сложеноста на моделот 
и големиот број вклучени организации.   
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При привлекувањето на доволно поддршка се наидуваше на практични проблеми 
(имаше трошоци за одржување на објекти и опрема и беше потребно одржување на 
софтверот и ажурирање на информациите поради постојани и неочекувани промени 
на многуте правила). 

До ден денес, никој кој е директно или индиректно вклучен нема покажано какви било 
знаци на антагонизам. Таму каде што вистинската намена на проектот не е правилно 
разбрана од сите засегнати страни, лицата кои работат на полето на образование би 
можело да го толкуваат проектот на нивна потенцијална штета. Оваа опасност не треба 
да се земе предвид: намената на проектот не е да се пробие на пазарот за обука, туку 
да се испита еден иновативен и партиципативен модел на превентивни активности 
кои, откако ќе бидат потврдени, може да се прошират на послободен начин во други 
области за да бидат во корист на други лица.

Преносливост
Новина на предложениот модел е учеството и вклученоста на сите заинтересирани 
страни во прашањето кое се однесува на превенција во овие области:

�� хигиена и безбедност на работните места;
�� хигиена на храна и барања за хигиена во сместувачките објекти.

ISPESL ќе дистрибуира бесплатен ЦД-РОМ за да охрабри максимална дистрибуција 
на локално и национално ниво.
Надежите се дека во иднина ќе се поддржуваат интервенции заедно со другите 
Одделенија за превенција на Локалните здравствени единици (LHU) (Пистоја, Падова, 
Венеција, Марше) кои веќе имаат започнато специфични интервенции во секторот, 
така што ќе може да има поголема достапност на регионални иницијативи.

Контакт
UF PISLL (Оперативна единица за превенција на хигиена и безбедност на работното 
место) 
LHU 7 of Siena, Via O. Maestri, 1, Torrita di Siena, Italy, Тел.: (39) 05 77 68 94 71 /
05 77 68 94 77
Инж. Роберто Пулчинели (Ing. Roberto Pulcinelli), управител на UF PISLL, (електронска 
пошта: r.pulcinelli@usl7.toscana.it)
Д-р Сенио Џиглиоли (Dott. Senio Giglioli), директор
Д-р Паоло Џиглиони (Dott. Paolo Giglioni)

UF ISP (Оперативна единица на одделението за хигиена и јавно здравје)
LHU 7 of Siena, Via O. Maestri, 1, Torrita di Siena, Italy, Тел.: (39) 05 77 68 94 61
Д-р Џерардо Провисиеро (Dott. Gerardo Provvisiero), управител на UF ISP
Д-р Надиа Ночентини (Dott.ssa Nadia Nocentini).

Одделение за документација, информации и обука, 
ISPESL, Via Alessandria,220/E,
I-00198 Rome, Тел.: (39) 06 44 28 02 88
Д-р Сара Стабиле (Dott.ssa Sara Stabile), истражувач (електронска пошта: sara.
stabile@ispesl.it)
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5.1.6. Систем за управување со безбедноста и здравјето во здравственото 
одморалиште Radenci – Словенија

Клучни точки
��Поставувањето конкретни квантитативни цели 

за безбедност и здравје при работа може да ја 
поддржи примената на соодветната политика.

��Обуката на сите вработени е од суштинско 
значење со цел да се подобрат работните 
услови.

��Главната цел е да се осигура безбедна и здрава 
средина за вработените и клиентите на Terme 
Radenci.

Општа рамка
Terme Radenci е еден од трите најистакнати спа центри во Словенија. Главни активности 
се следните:

�� здравствен и спа туризам.
�� хотели и угостителство (гастрономија).
�� спорт и рекреација.
�� состаноци, конгреси и семинари.
�� програми за здравје и превенција.
�� рехабилитација (по срцеви и васкуларни операции).
�� програми за добросостојба и убавина.
�� летувања со all inclusive програми.
�� сезонски одмори.
�� термална бања со водна површина од 1.460 м2.
�� хотелски капацитети: 641 легло.

Во 2005 година Terme Radenci имаше 337 вработени, од кои 215 жени и 122 мажи.

Просечната возраст на вработените е 43.6 години.

Компанијата е сертифицирана како компанија која исполнува неколку стандарди за 
квалитет, имено:

�� ISO 9001:2000 (системи за управување со квалитет), од 1997 година, и
�� ISO 14001:2004 (системи за управување со животна средина), од 1999 година;
�� OHSAS 18001:1999 (системи за управување со безбедност и здравје при работа), 

од 2005;
�� HACCP (анализи на опасности и критични контролни точки), од 2002;
�� EFQM Модел на извонредност, од 2002;
�� 20 Keys, од 2002.  

Имено, иницијативата на програмата за безбедност и здравје следува како природно 
продолжение, по стекнувањето и имплементирањето на овој сертификат во системот 
за управување со компанијата.

Специјална рамка и позадина
Terme Radenci d.o.o. разви политика за безбедност и здравје со следните општи цели:

(1) Исполнување на правните барања;
(2) Активности за постојано подобрување преку годишните планови;
1. (3) Почитување на барањата за безбедност и здравје во секоја нова активност која 

е планирана да се одвива во хотелот.
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(4) Замена на опасни материјали со неопасни материјали како што се нови видови на 
детергенти кои имаат помалку штетни влијанија врз вработените. 
(5) Систематска ревизија на состојбата на безбедноста и здравјето.
(6) Информирање на вработените за нивните одговорности на полето на безбедноста 
и здравјето.
(7) Информирање на синдикатите и работничките совети кога прифаќаат нови 
регулативи.
(8) Создавање синергија за да се подобруваат партнерствата, односите со клиентите 
и локалната заедница.
(9) Гарантирање финансиски и други потребни ресурси за безбедност и здравје.
(10) Обезбедување на документирана политика за безбедност и здравје и нејзина 
достапност за јавноста, вклучувајќи гости, граѓани на Раденци, вработени и деловни 
партнери.

Покрај тоа, секоја година компанијата поставуваше различни квантитативни цели за 
подобрување на безбедноста и здравјето при работа за тригодишен период. Минатата 
година се поставија цели за периодот од 2005 до 2007 година и ова година плановите 
се за периодот од 2006 до 2008. Со цел да се постигнат овие цели, компанијата утврдува 
програма која мора да биде завршена до крајот на секоја година.

Целите на овие програми за подобрување на безбедноста и здравјето се следните:

1. да се намали зачестеноста на повредите за 10% (зачестеноста на повредите се 
дефинира како бројот на несреќи на работа/работни часови Х 200.000);

2. да се намалат негативните влијанија врз безбедноста и здравјето на вработените 
на работното место (вклучувајќи пушење и пиење) за да се намали отсуството за 
0.5%;

3. да се исполнат законските обврски;
4. со сигурност да нема пожари.

Опис на активноста
Во 2005 година се воведоа вкупно 22 различни програми; 17 беа успешни, четири беа 
спроведени до 2006 година и една беше неуспешна поради дефект на опремата. За 2006 
година компанијата организираше 10 програми. Информациите подолу ги покажуваат 
програмите кои треба да се имплементираат во 2006 година, како и одговорните лица 
и соодветниот трошок.

Организациски мерки – Обука
Ресурсите за образование и обука за безбедност и здравје се предвидени во рамките 
на годишниот буџет. Вршиме внатрешна обука за секој вработен во Terme Radenci.
Просечниот број на часови за обука по вработен во 2005 година беше 11.48 часа, од 
кои обуката за безбедност и здравје траеше 3.14 часови по вработен (во 2004 година, 
ова беше 2.64 часа по вработен), што е вкупно 1.058 часа обука за безбедност и 
здравје (во 2004 година, ова беше 925 часа).
Компанијата го обезбедува информативниот билтен ‘Srečko advise and warn’ за 
внимание и постојано подобрување (KC Varstva PS SAVA).

Технички мерки – Ергономија

Се монтираше и опреми нова кујна за вработените, со ергономски дизајн и сосема 
нов мебел и апарати. Некои од нејзините карактеристики го вклучуваа следното:
�� повисоки работни маси;
�� мебел кој е преместен на пониско ниво со цел да се избегнат положби на телото 

со прекумерно истегнување кај вработените;
�� фиоки под работните маси, наместо комоди со фиоки;
�� ергономски дизајнирани работни маси, чија висина лесно може да се прилагоди.
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The most common reason for injuries is still the human factor. In 9 % of cases 
injuries occur because of losing control over objects, in 28 % because of losing 
control over machines and in 27 % of cases injuries occur because of careless 
walking.

Among employees hand injuries occurred the most (64 %), followed by leg (18 %), and 
then head and eye injuries (9 %).

Figure 2: Injured parts of the body

Sickness status means temporary absence of the employee from work due to illness, 
injury, nursing, escort or any other medical reasons.

Table 5: Sickness status at Terme Radenci compared with the Slovenian average and regional average

% BS = sickness status – percent of lost work days per employee

The percentage of sickness status has been decreasing from 2002 to 2005, except in 
2004. Terme Radenci is below the Slovenian average and also below the Radenci 
region average. The disablement index, which shows the number of lost work days, is 
also decreasing as sickness rates decrease, but in this case the company is slightly 
above the Slovenian average.

In Terme Radenci there are 27 disabled persons employed, of whom 24 have a level-
three disability. Two of them have a level-two disability. Altogether just over 8 % of 
employees in the organisation are disabled. No employee has become disabled during 
the last fi ve years.

Objective rotation of employees (due to retirement) was 6 % in 2005 (in 2004 it was 
less than 2 %), whereas subjective rotation of employees due to other reasons 
(terminated work contracts, terminated time-limited work contracts, change of 
employer, etc.) was 6 %  (in 2004 it was 4.8 %). The low rotation clearly shows that 
employees feel part of the company and have a high level of commitment to it, which 
was also shown by SIOK research (3.43 %).

Health status analysis of Terme Radenci employees shows that about 30 % of employees 
smoke.

����
���
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��

�����
���

Terme Radenci Slovenian average Region of Radenci 
average

 %  BS IO  %  BS IO  %  BS IO

2002 4.56 14.23 4.70 14.0 4.43 —

2003 4.42 13.81 4.65 13.7 4.58 —

2004 5.26 16.43 4.56 13.7 4.81 —

2005 4.10 12.80 4.28 12.5 4.36 —
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Резултати и проценка на проектот
Несреќи како последица на работата

Во Terme Radenci несреќите на работното место се следат уште од 1998 година и 
систематски се обработуваат и анализираат од 2002 година.

Табела 4: Број на повреди во периодот од 2002 до 2005 година

На 
работното 

место
На пат до 

работа
Избегнати 
инциденти R IO

2002 6 7 0 13.67 0.23

2003 3 2 3 43.33 0.37

2004 8 1 1 20.11 0.46

2005 11 5 6 15.11 0.49

R = сериозност – просечен број на изгубени работни денови по повреда со отсуство од 
работа

IO = индекс на инвалидитет – број на изгубени работни денови по вработен

Бројот на сериозни повреди бележи пад од 2003 година и така има помалку изгубени 
работни денови по повреда. Зголемувањето на индексот на инвалидитет (IO) се должи 
на намалувањето на бројот на вработени.

Човечкиот фактор е сѐ уште најчестата причина за повреди. Во 9% од случаите, 
повредите се случуваат поради губењето контрола над предметите, во 28% поради 
губењето контрола над машините и во 27% од случаите повредите се случуваат поради 
невнимателно одење.

Вработените најчесто ги повредувале рацете (645), проследено со повреди на нозете 
(18%), додека повредите на главата и очите (9%) се поретки.

Слика 2: Повредени делови од телото

Состојба на болест значи привремено отсуство на вработениот од работа поради 
болест, повреда, медицинска нега, придружба или кои било други медицински 
причини.

Нозе
18%

Глава
9%

Очи
9%

Раце
64%
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Табела 5: Состојба на болест во Terme Radenci во споредба со словенскиот просек и 
регионалниот просек

Terme Radenci Словенски просек Просек на регионот 
Раденци

%BS IO %BS IO %BS IO

2002 4.56 14.23 4.70 14.0 4.43 -

2003 4.42 13.81 4.65 13.7 4.58 -

2004 5.26 16.43 4.56 13.7 4.81 -

2005 4.10 12.80 4.28 12.5 4.36 -

% BS = состојба на болест – процент на изгубени работни денови по вработен
Процентот на состојба на болест бележи пад од 2002 до 2005 година, со исклучок 
на 2004 година. Terme Radenci е под словенскиот просек и исто така под просекот 
на регионот Radenci. Индексот на инвалидитет, кој го покажува бројот на изгубени 
работни денови, исто така се намалува како што се намалуваат стапките на болест, но 
во овој случај компанијата е малку над словенскиот просек.

Во Terme Radenci има 27 вработени лица со посебни потреби, од кои 24 имаат 
инвалидитет од трето ниво. Двајца од нив имаат инвалидитет од второ ниво. Севкупно 
само над 8% во организацијата се со посебни потреби. Ниеден вработен не се стекнал 
со инвалидитет во текот на изминатите пет години.

Објективното ротирање на вработените (поради пензионирање) изнесуваше 6% во 
2005 година (во 2004 година беше помалку од 2%), додека субјективното ротирање на 
вработените поради други причини (завршени договори за работа, завршени временски 
ограничени договори за работа, промена на работодавач, итн.) изнесуваше 6% (во 2004 
година изнесуваше 4.8%). Слабото ротирање јасно покажува дека вработените се 
чувствуваат како дел од компанијата и се многу посветени на неа, што исто така беше 
добро покажано со истражувањето на SIOK (3.43%).

Анализата на здравствената состојба на вработените на Terme Radenci покажува дека 
околу 30% од вработените се пушачи.

Табела 6: Процент на пушачи

Жени Мажи Вработени

2002 16.3 46.1 27.1

2003 22.2 30.7 32.0

2004 23.4 38.9 27.7

2005 24.3 41.9 33.8

Утврдување на проблемот 
Една програма за безбедност и здравје при работа беше неуспешна поради дефект на 
опремата.

Проценка
Главен фактор за успех беше фактот што во годишниот буџет се вклучени конкретни 
ресурси за образование и обука за безбедност и здравје.

Друг главен фактор за успех е систематскиот и интегриран начин на кој се решаваат 
безбедносните прашања во Terme Radenci. На вработените им се покажува како 
безбедно да ги изведуваат нивните задачи на работното место и како да ја развијат 
својата свест за безбедноста и во личниот живот, став кој тие го пренесуваат на нивните 
семејства.
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Преносливост
Посветеноста на раководството на остварување на поставените цели би можела 
да биде добар пример за претпријатијата со иста големина и капацитет. Оваа 
посветеност главно се изразува преку обезбедувањето на соодветни ресурси 
(финансирање на системот за безбедност, здравје и животна средина), ревизија и 
проценка на преземените програми и заложба да се зголемат часовите за обука за 
безбедност и здравје по вработен.

Контакт
Radenci Health Resort (Здравствено одморалиште 
Раденци)
Zdraviliško naselje 12,
SI-9252 Radenci
Тел.: (386-2) 520 10 00
Факс: (386-2) 520 27 23
Електронска пошта: terme@terme-radenci.si
http://www.terme-radenci.si

5.1.7. Замена на кревети, Meliá Hotels, Балеарски Острови, Шпанија

Клучни точки
Воведувањето на кревети со механизам за подигнување во хотелите може да го намали 
напорот на собарките при местењето на креветот и чистењето на подот. 

Општа рамка
Местењето на креветите е една од вообичаените задачи кои ги вршат хотелските 
помошнички. Задачата да се намести единечен или двоен кревет вклучува прифаќање 
на принудни положби на телото, клекнување и неколку движења за истегнување и 
виткање за да се наместат чаршавите и ќебињата под душекот. Собарките работат и 
со тешки перници. Тие обично туркаат колички натоварени со чаршави, ќебиња, крпи, 
средства за чистење, сапун, подароци и брошури за гостите.

Користат правосмукалки за чистење на подот од собата и треба да ги носат од една 
до друга соба. За да исчистат под креветите тие треба да клекнат и да ги влечат или 
туркаат креветите. Одредени кревети во стар стил во луксузните хотели се прилично 
тешки и за да се поместат потребен е значителен физички напор.

Специјална рамка и позадина
Идејата за воведување на механизам за кревање на креветите и за прилагодување на 
работата на работниците беше утврдена како можно решение уште пред некое време. 
Превентивната служба и претставниците на работниците побараа таква мерка врз 
основа на достапните информации и врз основа на слични искуства во други хотели.

Се презедоа активности за намалувања на повредите на грбот во групата. Во овие 
активности учествуваа претставници на синдикатот, вработените, персоналот од 
превентивните служби, заедничката осигурителна компанија и производната компанија. 
Синдикатите и превентивните служби започнаа проект за време на кој ја потврдија 
потребата од преземање на оваа активност. На крајот работодавачот ги одобри и 
имплементираше мерките. Првичната цел беше да се разгледаат мускулоскелетните 
нарушувања за време на процесите на местење на креветите и чистење на собите 
во хотелите од брендот Melia, кои се дел од туристичката групација Sol-Melia со 
регионален опфат.
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Ергономски услови: физички тешка работа, рачна работа и напорни позиции
Работењето во секторот за хотели, ресторани и угостителство се карактеризира 
со физички тешка и напорна работа. Ергономски ризик фактори се долготрајните 
стоечки и статични положби на телото, носењето и кревањето товар и повторливите 
движења, заморот во мускулите и проблемите со горните екстремитети. Овие фактори 
честопати се комбинирани со други неповолни услови поради лошиот дизајн на 
работните места како што се различните нивоа на подот и работата во тесен простор.

Со истражувањето од Гримо и др. – Grimaud, et al. (2002) се утврди дека носењето чинии 
на подавалник е активност која се врши многу почесто од она што се претпоставува. 
Келнерите честопати разнесуваат состојки и други производи. Напорните положби 
на телото како што се носењето товар честопати се влошуваат со честото качување и 
симнување по скали. Физички напорната работа за келнерите вклучува носење тешки 
чинии, наведнување и истегнување до наместените маси, ставање пакети на полици, 
итн.

Клучните ризици за хотелските одржувачи на хигиената произлегуваат од местење на 
креветите, чистењето со правосмукалка, работење во наведната положба, свиткани 
и други непријатни положби при чистење, работа со колички и подавалници, итн. 
Рецепционерите, келнерите и кујнскиот персонал, како и портирите треба да работат 
стоејќи исправено во текот на подолг временски период (ILO, 1998).

Повторливите активности во кујните како што се сецкањето, миењето садови, 
мешањето, итн. може да доведат до потенцијални мускулоскелетни болести како што 
е синдромот на карпален канал, тендинитис, итн. (HSE, 2006; Клеин Хеселинк и др. - 
Klein Hesselink et al, 2004).

Со една студија на Фрумин и др. – Frumin et al. (2006) за мускулоскелетни нарушувања 
поврзани со работата кај хотелските одржувачи на хигиената во 107 хотели во САД, се 
утврди дека работните места кои опфаќаат одржување во хотелите носат многу висок 
ризик (76%) за повреди на долниот дел од грбот. Ова особено е случај за местењето 
на креветите (70%) и за чистење на бањите (74%). Ова дури ги надминува ризиците 
на медицинските сестри во болничкиот сектор. Повторливата работа како што е 
сечењето, лупењето, употребата на машини, местењето кревети, сервирањето храна, 
итн. е многу застапена. (Клувер – Kluwer, 1999).

Опис на активноста
Обуката и давањето информации за мускулоскелетни нарушувања се врши во 
компанијата уште од 2000 година, преку иницијатива на синдикатот во соработка со 
превентивната служба и работодавците. Активностите за обука вклучуваа работилници, 
во кои учествуваа собарките, а со цел да се подигне свеста за ризиците поврзани со 
нивните дневни задачи, особено ризиците за мускулоскелетни нарушувања.

Воедно превентивната служба ја проучи статистиката за отсуство и забележа дека 
собарките имаат високи показатели; 33% од вкупниот број на боледувања во хотелите 
од групацијата биле регистрирани кај собарките и 40% од овие боледувања биле 
поради повреди на грбот.

Превентивните критериуми за набавка на нови кревети вклучуваа механизам за 
кревање на креветот, на тој начин олеснувајќи ја работата на собарките. Идејата беше 
да се подигне креветската рамка за да се намали напорот и свиткувањето на грбот. 
Работничките би можеле да користат лост за да ја постават креветската рамка во една 
од две положби: ‘висока’ или ‘ниска’. Високата положба го олеснува чистењето на делот 
од подот под креветската рамка.
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Користење на прилагодлив кревет за да се намали ризикот за мускулоскелетни 

нарушувања.

Една компанија за хидраулика изработи прототип модел. Изменетите кревети може 
да се подигнат до висина од 90 cm, што овозможува чистење и поминување со 
правосмукалка под креветот, при што нема потреба да се поместува креветот.

Превентивната служба и експертите од заедничката осигурителна агенција (Mutua 
Universal) извршија прелиминарна проценка на моделот. Проценката се состоеше од 
набљудување на една работничка додека ги врши своите задачи и снимање на сцената 
за ергономско истражување. За истражувањето се користеа три различни методи:

�� истражување на положбата на телото, споредување на прифатената положба на 
телото со вообичаените кревети и со новиот прототип;

�� биомеханичко истражување за да се дефинираат вклучените движења;
�� истражување на физичкото оптоварување, мерејќи го срцевиот ритам. 

Наодите се претставија како труд на Националниот конгрес за трудова медицина (2002) 
кој се одржа во Палма де Мајорка.

Можноста да се заменат креветите произлезе по целосното реновирање во еден од 
хотелите: Palas-Athenea во Палма де Мајорка. Целосното реновирање беше со цел 
да се зголеми стандардот за квалитет на објектот од Sol стандардите до стандардите 
на Melia (повисока категорија), вклучувајќи ја надградбата на инфраструктурата.
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Прилагодливи дизајни на кревет

Резултати и проценка на проектот
Работниците и нивните претставници изразија големо задоволство од ова решение. Се 
забележа значително намалување на отсуствата кај собарките во рамките на следните 
две години. Намалувањето на напорот при местењето на кревети и чистењето на собите 
беше особено позитивно оценето.

Утврдување и опис на проблемот
Овие подобрувања и повисоката категорија постигната од хотелот предизвикаа 
несакан ефект: зголемување на бројот на простории кои треба да ги чисти една 
собарка и зголемување на задачите кои треба да се вршат во секоја соба. Работниците 
се жалеа поради интензивирање на работата и проширување на нивните одговорности 
за дополнителни задачи (да ги испразнат и исчистат вазните за цвеќе, да ја свиткаат 
тоалетната хартија, да донесат и да состават рекламни материјали (брошури и подароци 
за гостите) и други слични задачи).

За време на активностите на здравствени прегледи, персоналот на Превентивната 
служба забележа поплаки кај собарките кои се однесуваат на болки и напрегање во 
рамената. Се изврши нова проценка на ризик за да се најдат причините и да се утврдат 
напорите во врска со новиот работен процес. Како резултат на тоа, се имплементираше 
нов протокол за задачите кои се однесуваат на креветите во кој се прецизираа деловите 
од процесот кои мора да се извршат кога креветот е подигнат или спуштен (на пример, 
местење на чаршавите во долна положба бидејќи тоа е најсоодветен метод и потоа 
продолжување со подигнат кревет).

Проценка
Замената на креветите во останатите хотели сѐ уште не е целосно завршена. Се направија  
подобрувања како дел од инвестицискиот проект на фирмата да го подобри квалитетот 
на објектите со цел да ги исполни барањата на пазарот. Воедно ова е во согласност 
со инвестицискиот план поддржан од Одделението за туризам при надлежниот орган 
на Балеарските острови, да се охрабруваат јавни и приватни инвестиции со цел да се 
привлекува помлад, ‘квалитетен’ туризам.

Секретарот за безбедност и здравје за Балеарските острови на Сојузот на хотелски 
работници при Comisiones Obreras го изрази незадоволството на Унијата од темпото 
на процесот. Според нив, причината за бавното темпо е што распоредот за замена не 
зависи од превентивните барања (ефективно признаени од работодавачот), туку од 
општиот план за реновирање кој компанијата го спроведува во различни хотели од 
брендот Meliá на Балеарските острови.

Имено, може да се каже дека поврзувањето на превентивните мерки со општиот 
план за подобрување на една компанија има предност поради тоа што компанијата е 
подготвена да прифати план за кој е потребен голем инвестициски напор. Истовремено, 
недостаток на планот е што зависи од стратегиските промени во компанијата, повеќе 
отколку од превентивната политика и програма на компанијата.
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Преносливост
Активноста може да се пренесе во кој било објект од хотелскиот сектор и е всушност 
имплементирана во други хотели од групацијата Sol-Meliá во Европа. Денес 
Групацијата има 350 хотели и 85.000 соби во 30 држави, иако само 180 од нив го 
користат брендот Meliá.

Цитати
‘Воведувањето на вакви мерки дефинитивно ги подобрува работните услови иако се 
зголеми и бројот на задачи кои собарките треба да ги извршат.’ (Гинес Диез Гонзалез 
– Ginés Díez González)

‘Воведувањето на оваа мерка беше централен потег за да се подобрат ергономските 
работни услови на собарките’ (Антонио Сиквиер – Antonio Siquier)

Контакт
Антонио Сиквиер (Antonio Siquier)
Jefe del Depto. de Salud y Seguridad Laboral
Coordinador del Servicio de Prevención Mancomunado
Cadena Sol-Meliá, Illes Balears
Тел.: (34) 971 43 70 21
Електронска пошта: antonio.siquier@solmelia.es
Гинес Диез Гонзалез (Ginés Díez González)
Sec. Acción Sindical y Empleo
FECOHT-CC.OO, Illes Balears
Тел.: (34) 971 17 09 90
Електронска пошта: gdiezt@ib.ccoo.es

5.2. Примери на добри практики во ресторани и 
угостителство

5.2.1. Партиципативна ергономска интервенција во кујнска работа: 
рандомизирано контролирано испитување и етнографска студија за 
развој на работата – Финска

Клучни точки
�� Овој проект вклучуваше ергономски промени 

во кујнската работа која ја вршат самите кујнски 
работници, која е олеснета со работилници за пробни 
кујни и ергономи.

�� Се споделија добри решенија за време на фазата на интервенција и се вклучија 
во базата на податоци на интернет.

�� Се спроведе студија за ефектите на културата на работното место врз 
интервенцијата и нејзината ефективност.

Општа рамка
Во 2003 година имаше 22.600 различни професионални кујни во Финска; 1.500 од 
нив беа во ресторани и повеќе од 5.700 кујни припаѓаа на јавна установа, како на 
пример училиште. Во овие кујни имаше повеќе од 70.000 вработени. Работниците од 
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комуналните кујни почесто се хоспитализираат отколку нивната старосна група во 
просек. Нивната здравствена и физичка способност за работа исто така е полоша 
отколку кај кои било други професионални групи во општинскиот сектор. Тие проценија 
дека работата е физички понапорна и има побрзо темпо отколку работата на сите 
други испитани работници. Кујнските помошници исто така сметаа дека тие веројатно 
ќе бидат поистоштени од нивната работа и ќе бидат поизложени на ризик за губење на 
работата.

Во 2002 година започна проект за партиципативна интервенција во комуналната 
кујнска работа. Теренската фаза која опфаќаше 199 кујни во Вантаа, Турку, Еспоо и 
Тампере беше завршена кон крајот на 2004 година и потоа беше следена до крајот на 
2005 година. Во 2005 година, се спроведоа интервјуа со фокус групи за да се процени 
успехот на проектот. Резултатот на научната студија и објавувањето на интернет базата 
на податоци се предвидени за периодот од 2006 до 2008 година.

Специјална рамка и позадина
Проектот го предводи Истражувачкиот центар при Финскиот институт за безбедност и 
здравје при работа во Финска. Следејќи партиципативна методологија, работниците и 
раководителите на работните места испланираа и спроведоа индивидуални промени 
во кујнската работа. За време на теренската фаза, ергономите и експертот главно 
помагаа и ја следеа активноста.

Студијата имаше за цел да ја испита ефективноста на партиципативните ергономски 
интервенции во превенцијата на работен напор и промовирање на мускулоскелетно 
здравје и општа добросостојба на кујнските работници. Постојат неколку научни 
студии кои ја покажуваат ефективноста на ергономските интервенции за здравјето. 
Се избраа кујнски работници бидејќи нивната работа вклучува тешки физички и 
психосоцијални барања и работниците имаат многу мускулоскелетни симптоми. При 
кујнската работа, работните задачи и работните места исто така се многу слични во 
различни организации и држави.

Друга важна цел на студијата беше да се испита како културата на работното место 
стапува во интеракција со ефектите на интервенциите. Анализата на етнографската 
култура имаше за цел да ги опише позитивните и негативните карактеристики на 
кујнската работа и работната средина според согледувањето на луѓето со различни 
занимања и положби во кујните. Овој дел од студијата беше спроведен во четири кујни 
во еден од градовите кои учествуваат.

Опис на активноста
Се спроведоа интервенции во 59 пробни кјуни и 60 други кујни се следеа за референтни 
цели. И пробните и референтните кујни беа во општински училишта, центри за 
дневно згрижување или старечки домови. Севкупно, кујните имаа 504 вработени кои 
учествуваат. Избраните кујни беа распределени по случаен избор на пробната или на 
референтната група. Се извршија интервенции со времетраење од 9 до 12 месеци во 
серии од четири пробни и четири референтни кујни. Целите за ергономските промени 
ги избраа кујнските работници кои исто така ги вршеа активностите за подобрување на 
нивните работни услови.

По избирањето по случаен пат, сите вработени од четирите пробни кујни во сериите 
беа повикани на првата подготвителна работилница. На ова работилница, ергономите 
ги претставија основните информации за ергономските проблеми кои се од важност 
за кујнската работа и резултатите од ергономската проценка на ризик во кујните кои 
учествуваат. Се дадоа совети за ергономските промени да бидат насочени кон задачи 
кои ги вршеле неколку работници, кои биле физички напорни и кои се повторувале 
неделно, или оние кои вклучувале ненадеен ризик за преоптеретување на работникот. 
Работниците исто така беа подучувани за анализа на нивната работа. По работилницата 
работниците ја анализираа својата работа и избраа една до четири цели за развој во 
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нивната кујна. Целите и плановите се остварија на втората подготвителна работилница 
еден месец подоцна.

Понатаму за време на интервентниот период, се организираа шест работилници, секоја 
со времетраење од три часа, така што вработените од кујните меѓусебно се посетуваа. 
На овие работилници, егономите држеа предавања прво за специфични прашања во 
кујнската работа, како што е повторливата работа. Потоа учесниците дискутираа за 
напредокот и понатамошните активности за тековните настани. Учесниците во кујните 
имаа можност и да се консултираат со ергоном за време на фазата на имплементирање. 
Добрите решенија кои произлегоа за време на фазата на развој беа собрани во папка со 
идеи која се користеше за размена на искуствата за време на проектот. Референтните 
кујни продолжија со нивната вообичаена активност за време на интервентната фаза.

Пред да се изврши избирање по случаен пат во сите кујни се изведе ергономска 
проценка на ризик на работното место. По интервентниот период се проценија сите 
пробни кујни и една од референтните кујни. Целите на интервенциите се снимаа пред 
и по промените, секој пат кога тоа беше можно. Покрај тоа, работниците пополнија 
прашалници за нивното здравје и работниот напор пред интервенцијата, за време на 
интервентниот период и веднаш по завршување на интервенцијата и една година потоа. 
Етнографската студија се засноваше на интервјуа, набљудувања и слободно пишување 
од страна на учесниците. Целата интервенција се процени со интервјуа на фокус групи 
составени од три до четири претставници на работниците и раководителите во два од 
градовите и прашалници пополнети од работниците. 

Студијата се спроведе со финансиска поддршка од Финскиот фонд за работна 
средина, Академијата на Финска, Министерството за труд и Пензискиот институт на 
локалната влада.

Резултати и проценка на проектот
Во основа, референтните и пробните кујни беа слични во однос на варијаблите во 
прашалникот, докажувајќи дека избирањето по случаен пат беше успешно. Стапката на 
одговор на прашалниците беше поголема од 90%. Се направија над 400 промени, од кои 
повеќето беа насочени кон работната организација, методите и навиките, машините, 
опремата и алатките и распоредот и мебелот. Најголемиот дел од интервенциите беа 
насочени кон миењето садови и подготовката и служењето на храна.

Важен практичен исход беше интернет базата на податоци за добрите практики 
утврдени во проектот. Во базата на податоци се вклучени повеќе од 100 примери и 
оваа база на податоци е бесплатно достапна на веб-сајтот на FIOH на http://www.ttl.fi/
keittiovinkit. Примерите се дополнија со клучни зборови за алатки, работни методи и 
ергономски прашања, како и фотографии направени за време на интервенцијата. Секој 
запис ги наведува придобивките и потенцијалните проблеми поврзани со случајот. 
Базата на податоци е изнесена на едноставен и јасен јазик, применувајќи терминологија 
која е позната на кујнските работници.

Во основниот прашалник, најголемиот дел од испитаниците одговорија дека имале 
многу мускулоскелетни симптоми во текот на изминатите 3 и 12 месеци. Се сметаше дека 
обемот на работа предизвикува најголемо оптоварување при чистење и одржување, 
миење садови и прием и складирање на стока. Повеќе од половина од работниците 
одговорија дека во текот на изминатата година страдале од некаков вид на стрес. 
Помалку од половина од работниците чувствувале дека имаат многу можности да 
влијаат на одлуките во врска со самите нив на нивните работни места.

Според етнографската студија, прекумерниот обем на работата и темпото на работа 
под притисок се сметаа за главен оптоварувачки фактор. Од друга страна, работниците 
сметаа дека темпото на работа со голем број задачи е значајно доколку атмосферата 
која преовладува во кујната е позитивна, отворена, среќна и функционална. Друго 
важно согледување на културната студија беше дека вработените кои се посветуваат на 
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поголем субјект како што е центар за дневна нега, поверојатно подобро ќе соработуваат 
и ќе предизвикаат помалку конфликти отколку работниците кои се посветуваат само на 
нивната работа, најблиските колеги и кујната.

Воедно етнографската студија откри дека кујните ја спроведоа интервенцијата 
на два различни начини. Во кујни со поголема хиерархија и во чиј центар е 
надзорникот, развојниот проект не беше заеднички потфат, туку главно беше 
извршен од раководителот на единицата за производство на храна. Ова ја намали 
мотивацијата на вработените и предизвика пасивност и разочарување. Другиот 
начин на дејствување се засноваше на колективна одговорност и заеднички развој, 
во согласност со принципот дека ‘секој прави сѐ’.

Истражувачката група ги продолжува анализите на ефективноста на интервенцијата. 
Во наведената литература се претставени прелиминарни резултати. За резултатите 
детално ќе стане збор во научните трудови и две академски дисертации кои ќе бидат 
објавени во 2007-2008 година.

Утврдување и опис на проблем
Недостатокот на ресурси, во поглед на пари, персонал и време, беше главниот 
попречувачки фактор за целиот проект. Градовите не обезбедија дополнителни 
парични средства за кујните и затоа набавките требаше да бидат скромни. За значајни 
промени потребни се финансиски инвестиции. Развојната работа се вршеше како 
дополнителна работа и требаше да се совпадне со исполнетите распореди на кујните. 
Одморите и реновирањата во кујните поттикнаа промени на планот неколку пати.

Развојот беше попречен и од проблеми со соработката и соработката помеѓу различните 
засегнати страни. На пример, соработката со техничкиот персонал одговорен за 
испорака и транспорт не функционираше сѐ додека ергономите не договорија средба 
со вработените во кујна и техничкиот персонал за да разговараат за ергономските 
аспекти на нивната соработка. Се отворија прашања за многу недостатоци и проблеми 
и истите станаа дел од договорот. Воедно раководителите и администрацијата од 
градовите честопати соработуваа помалку отколку што мислеа работниците.

Според етнографската студија, најважни пречки за развојот беа отпорот кај некои 
поединци против промената, како и пасивноста и целосното одбивање да извршат 
заеднички прифатени промени во нивната работа. Ова ја открива моќта на рутините, 
негативните ставови и посветеноста само на сопствената работа; промените може да 
претставуваат закана за нечија работа и безбедноста на работното место. Истовремено 
со интервенцијата, некои градови ги реорганизираа нивните Служби за храна, 
вклучувајќи одредени кујни кои учествуваат. Воедно кујните се соочија со барања за 
поголема ефикасност на работата.

Проценка
Партиципативниот интервентен модел се докажа како изводлив. Соработката со 
засегнатите страни, вклучувајќи ја администрацијата и раководството на службите 
за храна на градовите генерално беше добра. Според прашалникот за успехот на 
интервенцијата, учесниците генерално беа задоволни од пренесените информации, 
практичните договори и учењето за време на интервенцијата. Повеќе од 60% од 
испитаниците оценија дека промените во кујните имале задоволителен или многу 
задоволителен квалитет. Испитаниците беа најзадоволни од професионалните вештини 
на ергономите и договорите за работилниците, а најмалку задоволни од соработката 
помеѓу кујните и поддршката од градската управа.

Во интервјуата со фокус група, вработените ги вреднуваа работилниците со кои 
процесот е во тек и поттикнува дискусии за работните задачи и услови, во рамките на 
и помеѓу кујните кои учествуваат. Споделувањето на искуства го подобри колективното 
учење и креативноста во изнаоѓањето решенија. Папката со идеи за добри решенија 
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исто така помогна да се изнајдат решенија и дополнително да се развијат. Присуството 
на работилниците беше поголемо од 60% во секој град. Процесот го подобри тимскиот 
дух и ја подигна свеста за важноста на работните навики и методи. Се сметаше 
дека прашалниците пополнети за научни цели беа напорни. Работниците исто така 
чувствуваа дека немале доволно време да ја земат предвид ергономијата заедно 
со кујната. Честопати работата со документи се испраќаше на раководителот на 
единицата за производство на храна. На разочарување на вработените, раководителите 
и администрацијата воопшто, честопати беа премногу зафатени за да присуствуваат на 
работилниците.

Иако овој вид на партиципативен пристап не им беше познат на кујнските работници, 
интервенциите воглавно беа успешни и работниците уживаа во можноста да направат 
избор во врска со самите себе и целиот кујнски персонал. Како клучни фактори за овој 
проект, во етнографската студија беа истакнати инспиративниот и мотивирачки став 
на ергономите и благодарниот однос на вработените кои учествуваат. Сепак некои 
учесници се жалеа дека имале потреба од подетални и темелни насоки во првите фази. 
Понекогаш вработените исто така чувствуваа дека нивните гледишта се игнорирани во 
процесот на развој.

Бидејќи немаше дополнителни пари за развој на проектот, не беа можни повеќе 
значајни промени во дизајнот на работното место и на процесите. Од друга страна, 
ова им помогна на учесниците да размислат за она што може да се направи без речиси 
никакви трошоци.

Преносливост
Партиципативната интервенција во кујнската работа беше значаен зафат за да се проучи 
ефективноста на партиципативната интервенција и да се подобрат работните услови. 
За кујните кои учествуваа, процесот траеше една година од фазата на планирање 
до завршување и беа потребни неколку месеци по лице. Сепак, овој вид на развој на 
партиципативна работа треба да биде постојан процес на сите работни места.

Самиот модел на партиципативен развој на работата се покажа како ефективен. 
Полесна верзија на овој модел би можела да биде изводлива кога би била применета 
од персоналот за безбедност и здравје при работа и/или службите за здравје при 
работа. Важна карактеристика на овој модел е споделувањето знаење на редовни 
средби. Со работилниците се постигна напредок бидејќи кујните не сакаа меѓусебно 
да си соопштат дека ништо не било направено откако се сретнале на претходната 
работилница.

Папката со идеи која беше собрана за време на интервенцијата содржеше едноставни 
описи на решенијата во рамките на кујните. Таа поттикна размена на информации 
помеѓу кујните и понатаму се користи во интернет базата на податоци, со слики и јасни 
инструкции за подобрување на кујнската работа.

Соработката со производителите на кујнска опрема и мебел потенцијално би можела 
да води до подобрувања на кујнската работа. Ергономите ќе се обидат да го пренесат 
знаењето стекнато во студијата на дизајнерите на кујнска опрема и мебел. Покрај тоа, 
работните места воопшто ќе имаат корист од регистрите за набавка на добра опрема, 
алати и мебел. За време на проектот, истражувачите го акумулираа овој вид знаење, но 
истото сѐ уште не беше формулирано во листи или бази на податоци.

И учесниците во интервенциите и истражувачите препорачуваат дека информациите за 
(ергономска) проценка на ризик и практични решенија за работата треба да се вклучени 
во стручната обука за кујнска работа.

Цитати
Цитат од професор Риихимаки - Riihimäki (Страниус – Stranius, 2005): ‘Одлуките за 
набавката не треба да се засноваат само на најниската цена, туку исто така треба 
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да ја земаат предвид ергономијата и употребливоста. Последиците и долгорочната 
економија треба да се проценуваат низ синџирот на набавка. Опремата која е евтина 
за набавка може да стане скапа кога работниците се разболуваат поради таа опрема.’

Цитат од работник кој учествува во интервју со фокус групата по фазата на интервенција 
(Тион Кехитаминен - Työn Kehittäminen, 2005): ‘Денес, кога ми е потребно нешто, исто 
така може да наведам ергономски причини за мојата повреда. Сега кога направивме 
споредби помеѓу различните алати, можеме да размислиме дали одреден алат е добар 
за мене или за нас во кујната.‘

Цитат од друг работник кој учествува во интервју со фокус групата по интервенцијата 
(Тион Кехитаминен - Työn Kehittäminen, 2005): ‘Не сме навикнати да нè прашуваат за 
овие нешта, и јас и мојата работна заедница можеме да подобриме нешто овде.’

Контакт
Професор Хилка Риихимаки (Professor Hilkka Riihimäki), М-р Ирмели Пехконен (Irmeli 
Pehkonen, MSc.), Д-р Еса-Пека Такала (Dr Esa-Pekka Takala), М-р Еија Хаука (Eija 
Haukka MSc.)
Finnish Institute of Occupational Health (Фински институт за здравје при работа)
Haartmanninkatu 1, FI-00250 Helsinki
Тел.: (358) 30 47 41
Факс: (358) 241 39 91
Електронска пошта: fi rstname.lastname@ttl.fi

Референци

5.2.2. Олеснување на добросостојбата на работа во ресторани – Финска

Клучни точки
�� Се испланира интервенциска програма на повеќе 
нивоа за да се подобри работниот процес, знаењето за 
работниот процес кај работниците и добросостојбата кај 

персоналот во училишните кујни.
�� Исходите од програмите за развој се проценија на неколку нивоа.
�� Резултатите покажаа дека учесниците се позадоволни од работата, имаат 

повеќе умствени ресурси и страдаат од помалку психолошки симптоми.

Општа рамка
Една општинска организација подготвува храна за деца и персонал во 85 училишта 
во Еспоо, вториот најголем град во Финска. Приближно шест милиони оброци се 
служат секој ден во училиштата. Работата во училишните кујни е слична на работата 
во ресторанските кујни, но вообичаено само еден до тројца работници работат во 
една кујна. Во студијата за проценка на програмата за обука учествуваа сто дваесет и 
три работници во училишни кујни. Учесниците беа жени и најголем дел од нив беа на 
возраст над 45 години. Нивното основно образование беше на ниско ниво, при што 60% 
од испитаниците имаа образование само на примарно ниво, додека 35% се образовале 
на ниво на основно училиште или споредливо ниво.

Специјална рамка и позадина
Со оглед на фактот што знаењето и учењето се важни за развојот на организациите, 
нивниот напредок треба да се поттикне. Во оваа студија се проучија промените во 
знаењето за работниот процес, добросостојбата и работната способност кај група 
од работници во училишна кујна по повеќе интервенции чија цел беше да се подобри 
знаењето за работниот процес, работата и добросостојбата на работниците.
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Се разгледаа следните прашања.

�� Дали се подобри знаењето на учесниците за работниот процес?
�� Дали се променија психосоцијалните работни фактори?
�� Дали се променија добросостојбата и работната способност?

Опис на активноста
Интервенцијата се состоеше од имплементација на програма која траеше две години 
и вклучуваше неколку фази. Првата фаза имаше за цел да го подобри знаењето за 
работниот процес и ги вклучуваше следните елементи:

�� Анализа и развој на кујнската работа (два дена). Главниот метод вклучуваше 
стекнување на знаење засновано на анализа на работниот процес.

�� Развој на работа во подрачни тимови (24 х два часа). Анализата и развојот 
на работата продолжија во окружни тимови. Општината беше поделена на 
10 подрачја и осум училишни кујни припаѓаа на еден подрачен тим. Бројот на 
учесници во еден тим се разликуваше. Секој тим ги имаше избрано сопствените 
цели кои треба да ги развива. Воедно, стекнувањето на знаење беше главен метод 
во оваа фаза.

�� Споделување на идеите за развој и резултатите од работата за подобрување со 
сите работници (три дена).

�� Обука за употреба на електронска опрема во училишните кујни (два х шест часа), 
одржување предавања и учење од искуство (вежбање на задачата).

Намената на втората фаза од интервенцијата беше подобрување на функционалноста 
и капацитетот на работниците и вклучуваше учество во групни вежби еден час неделно 
и учество во специјални ‘денови за изнаоѓање различни начини за поддршка на 
работната способност на персоналот’ (пет х еден ден).

Завршната фаза од интервенцијата се засноваше на унапредување на здравјето и беше 
организирана за специјални групи, кои вклучуваа:

�� група за следење на тежината за оние кои страдаат од прекумерна тежина;
�� група за дискутирање на здравствени прашања помеѓу жени на возраст над 45 

години (“Senioriitta”).

Другите интервенции беа насочени кон специјални групи како што се лидерите на 
организацијата или тимовите. Повеќето интервенции беа организирани во текот на 
работното време и учеството генерално беше задолжително.

Резултати и проценка на проектот
Исходите во однос на учењето се проценија со мерење на концептуалната вештина 
за работа, метод за проучување на знаењето за работниот процес. Совладувањето 
на основните концепти на работниот процес е предуслов за учество во градењето 
на знаењето за работниот процес. Методите имаат за цел да го измерат знаењето 
за постојаните или потенцијалните карактеристики на целниот систем сочувани во 
долгорочната меморија. Прашањата се однесуваат на работниот процес: во однос 
на кујнската работа прашањата се однесуваа на суровините и вистинскиот начин за 
нивна преработка, кујнска хигиена, услуги за клиентите, гарантирање на квалитет на 
оброците и познавање на ефикасни начини на работа.

Се користеа прашалници за да се добие индикација за работните карактеристики и 
добросостојба. Од учесниците се побара да ги пополнат прашалниците пред и по 
интервенциската програма.

Резултатите покажаа дека по интервенцијата се постигнати значајни промени. 
Учесниците беа позадоволни од нивната работа, тие имаа поголеми умствени ресурси 
и страдаа од помалку психолошки симптоми.
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Утврдување и опис на проблемот
Претходно беше утврдено дека отворениот дијалог е суштински катализатор во 
процесот на развој на професионални квалификации. И покрај тоа, концептуалната 
вештина не беше совршена, дури и по интервенциите. Ова покажува дека има постојана 
потреба да се анализира и развива работата во училишните кујни.

Проценка
При контролното мерење, најголемиот дел од психосоцијалните фактори на работното 
место кои се од суштинско значење за добросостојбата се проценија попозитивно 
отколку на почетокот на интервенцијата.

Концептуалната вештина на работниците за нивната работа се подобри. Програма за 
развој која се темели на систематска анализа на работниот процес може да го подобри 
знаењето за процесот на кујнска работа. Ова покажува дека има постојана потреба да 
се анализира и развива работата во училишните кујни.

За добросостојба на работното место потребни се позитивни карактеристики 
на работата, добра концептуална вештина за работните процеси и нивна реална 
проценка. Во оваа студија учесниците беа позадоволни од нивната работа, имаа 
поголеми умствени ресурси и страдаа од помалку психолошки симптоми отколку по 
интервенцијата.

Резултатите од оваа интервенција на повеќе нивоа се многу позитивни од гледна точка 
на добросостојбата на работникот. Сепак, потребни се дополнителни статистички 
анализи за да може да се измери улогата на различните интервенции во подобрувањето 
на работата и знаењето за работниот процес, добросостојбата и работната способност 
на персоналот.

Преносливост
Овој вид интервенција лесно може да се пренесе на други организации и други држави.

Контакт
А. Лепанен (A. Leppänen), Л. Хопсу (L. Hopsu), С. Клемола (S. Klemola)
Finnish Institute of Occupational Health (Фински институт за здравје при работа)
Topeliuksenkatu 41 a A
FI-00250 Helsinki
Тел.: +358-30-4741
Факс: +358-30-474 2779
http://www.ttl.fi /Internet/english

5.2.3 Добра практика за спречување стрес и исцрпеност во секторот за 
хотели и ресторани - Финска 

Клучни точки
�� Групите за дискусија на надзорниците се ефективни 

и добро прилагодени на превенцијата на стрес кај 
надзорниците во хотелскиот и ресторанскиот сектор.
�� Групите за дискусија позитивнo влијаат врз 

социјалната ефективност на работните тимови и врз ставовите кон организацијата.

Општа рамка
Бројките од неколку земји покажуваат дека стресот при работа, вклучувајќи 
исцрпеност, е сѐ поголем проблем (10). Најчестата дефиниција ја опишува исцрпеноста 
како продолжена реакција на хронични стресори во една работа, која се состои од 

10 (горе во текстот има фуснота, а долу нема појаснување)
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три елементи: голема истоштеност, чувства на цинизам и одвоеност од работата, како 
и намалена професионална ефикасност, односно намалени чувства за способност, 
успешно постигнување и остварување во работата (11). 

Може да се претпостави дека надзорниците се група која е изложена на голем ризик за 
стрес и исцрпеност. Обично тие работат сами без колеги во нивните работни единици 
и нивна одговорност е да дадат поддршка на персоналот. Ризик фактори за стрес 
и исцрпеност се конфликтите помеѓу улогите и нереално големите барања кои се 
однесуваат на самите работници.

Затоа, во секторот за хотели и ресторани постоеше јасна потреба да се развива и 
проценува нов вид на советување за работата за да се спречи стрес и исцрпеност при 
работа.

Главната цел на студијата беше да се испита изводливоста и ефективноста на групите 
за советување за работата на раководителите во секторот за хотели и ресторани.

Стрес од работата во секторот за хотели, ресторани и угостителство
Често се наведува дека работењето во овој сектор е физички тешко и заморно. 
Долгото работно време, работењето под притисок заради времето и со голем обем 
на работа во период на најголем број обврски, работа за која е потребна голема 
флексибилност, вршење на различни задачи во исто време, повторливи задачи, итн., 
придонесуваат за стрес од работата во секторот. Во Четвртото европско испитување 
на работните услови, 75% од работниците во секторот наведуваат дека тие треба 
да работат со многу голема брзина и 66% треба да работат со кратки рокови. Само 
48% изјавуваат дека имаат доволно време да ја извршат работата (Парент-Тирион и 
др. – Parent-Thirion, et al. 2007).

Според извештајот од Хутман и др. – Houtman, et al. (2002), во секторот за хотели и 
угостителство се јавуваат голем број проблеми со стрес предизвикан од работата. 
Ова е потврдено и од Исуси - Isusi (2003) кој изврши истражување на работните 
услови во Шпанија.

Со една холандска студија спроведена од TNO во која се оценува обемот на работа 
и стресот во секторот за хотели и ресторани (N=8000) се утврди дека 30% од 
работниците треба да се справуваат со голем обем на работата и стрес и дека 11% 
страдале од исцрпеност. Највисоки нивоа на стрес се забележани кај работниците 
на рецепција (41%). Во извештајот се утврдуваат главните причини за стрес помеѓу 
четири групи работници: келнери, кујнски работници, рецепционери и др. (TNO, 
2001).

Во еден извештај за работните услови на хотелските собарки во неколку хотели во 
Лас Вегас (Краусе, Н. и др. – Krause, N. et al. 2002) се испитаа нивоата на стрес кои 
оваа категорија на работници ги доживува за време на работата. Воедно се испита 
влијанието на реорганизирањето и новите практики за намалување на трошоците, 
вклучувајќи избор на персонал за поголема вредност со помалку ресурси и поголеми 
барања за продуктивност. Седумдесет и пет проценти од испитаните собарки се 
изјасниле дека треба да работат многу брзо додека 88% изјавиле дека чувствуваат 
постојан притисок во однос на времето поради тешкиот обем на работата.

11 (горе во текстот има фуснота, а долу нема појаснување)
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Група на работници Причини за стрес
Келнери �� Кратки циклични задачи со повторување на истите 

задачи во текот на пократок временски период.
�� Зависност од потрошувачите/клиентите за 

извршување на задачите: нема можност за побрзо 
извршување на задачите.

�� Недостаток на автономија, недостаток на 
организациски задачи и контакт со други лица, 
потешкотии во организирањето на работата, 
недостаток на добро раководство.  

Кујнски работници �� Кратки циклични задачи.
�� Фактот дека работникот е силно поврзан со една 

работна станица.
�� Зависност од клиентот.
�� Недостаток на контрола над работата, недостаток 

на контакт со други лица и недостаток на добро 
раководство.

Рецепционери �� Премногу работи на кои истовремено треба да 
обрнат внимание.

�� Фактот дека работникот е силно поврзан со една 
работна станица.

�� Бавни машини.
�� Кратки циклични задачи.
�� Недостаток на автономија, недостаток 

на организациски задачи, потешкотии во 
организирањето на работата.

Друго (одржувачи на 
хигиена, раководство, 
административен 
персонал)

Недостаток на автономија над задачите, висок 
степен на сложеност, недостаток на контакт со други 
лица, недостаток на информации и потешкотии во 
организирањето на задачите.

Специјална рамка и позадина
Се претпоставуваше дека рецесијата влијае на исцрпеноста и стресот кај 
надзорниците, но дека групното советување ги намалува влијанијата на рецесијата. Се 
спроведе теренски експеримент со две интервенциски групи и една контролна група. 
Експерименталните групи беа од два вида; една беше насочена, каде што советникот 
ги фокусираше и контролираше дискусиите, додека во другата група се применуваа 
ненасочени начини на поддршка; односно на учесниците им беше дозволено слободно 
да одлучуваат за кои работи сакаат да дискутираат.

Интервенцијата требаше да ја зголеми социјалната поддршка на работното место и да 
ги појасни работните улоги за да се спречи стресот и исцрпеноста. Групите имаа за цел 
да го ублажат стресот и исцрпеноста за време на поголеми промени во организациите и 
работниот век. Во советодавните групи можеше отворено да се разговара за проблеми 
поврзани со работата и на тој начин да се развие појасно гледиште на личните цели на 
работата и општите очекувања за улогата на надзорниците во променливата средина. 
Се сметаше дека способноста да се контролира нечија работа и да се има реални 
лични работни цели долгорочно го намалува стресот и ја зголемува психолошката 
добросостојба и продуктивноста. Од интервенциските мерки се очекуваше да ја 
подобрат способноста на раководителите да се справат со стресот и да ја зголемат 
поврзаноста во групата.

Во експерименталните групи, надзорниците дискутираа за нивните работни проблеми 
и ги анализираа нивните работни цели и улоги подолго од половина година.
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Опис на активноста
Учесниците вклучуваа 21 надзорник, сите жени. Малите групи од надзорници се 
состоеја од шест до осум учесници. Насочената група се разликуваше од контролната 
група; средната возраст беше малку повисока отколку во другите групи. Другата 
интервенциска група не се разликуваше од контролната група. Просечната возраст на 
групите беше од 38 до 40 години.

Мерењата се состоеја од прашалници, интервјуа и прашања со слободен одговор. 
Истражувачот ги собра информациите и учествуваше како пасивен член во групните 
дискусии. Лидерите на групата беа обучени за советување за работата. Се користеа 
статистички методи за анализа на податоците.

Во мерењата пред и по активноста, испитаниците беа запрашани за нивната 
организација и работна улога. Стресот и исцрпеноста се мереа со користење на 
Списокот за исцрпеност на Маслах, со преведени и изменети ставки. Се вметнаа 
прашања од прашалникот за стрес при работа (OSQ) за напорот на работата. Се 
измерија симптомите на стрес со користење на скала од 12 единици. Конфликтот на 
улогите се испита преку пет прашања.

Проектот беше финансиран од Финскиот фонд за работна средина и Финскиот 
институт за здравје при работа.

Резултати и проценка на проектот
Стрес фактори кај надзорниците на работното место и во приватниот живот

Од надзорниците се побара да ги наведат најстресните фактори во нивната работа и 
животот воопшто. Проблемите во врска со рецесијата беа најчесто споменувани како 
стрес фактори. Стравот за губење на работата беше особено стресен.

Табела 7: Стрес фактори на надзорниците

Стрес фактори Без одговор %
Економска рецесија 65 29.1

Компанија, работна заедница 62 27.8

Брзање, итање 41 18.4

Приватен живот 34 15.3

Самостојни, сопствени способности 21 9.4

Вкупно 223 100.0

Групни разлики во задоволството од ефикасноста на организацијата и управувањето 
со персоналот

Општиот тренд беше зголемувањето на задоволството кај интервенциските групи 
од ефикасноста на организацијата, управувањето со персоналот и физичката и 
психолошка добросостојба, додека кај контролната група нивото на задоволство се 
намалуваше со текот на времето.

Конфликти на улогите и јасност на улогите

Конфликтите на улогите се намалија кај ненасочената група, но кај контролната група и 
насочената група, конфликтите помеѓу улогите изгледа дека се зголемуваа. Јасноста на 
улогите се намалуваше кај сите три групи. Конфликтот на улогите и јасноста на улогите 
се поврзани со стресот од работата. Кога поддршката од раководителите се намалува 
и проблемите поврзани со работната улога се зголемуваат за време на рецесија, се 
зголемуваат и симптомите на исцрпеност и стрес.

Исцрпеност

Оние надзорници кои во почетната фаза ги вреднуваа нивните работни цели и беа 
посветени на тие цели, имаа помалку симптоми на исцрпеност во крајната фаза. 
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that burnout symptoms are connected with the amount of autonomy at work, the relationship 
with the supervisor, and how realistic and valued people’s own work goals are.

Work goals

The work goal index, the commitments to goals and the estimated likelihood of being 
able to achieve their goals did not vary between the groups or over time. However, the 
reported benefi ts of having personal work goals were greater in discussion groups and 
increased during the sessions (see Figure 1).

Figure 3: Joy about the personal goals

The eff ects of recession and group work on team eff ectiveness and burnout

Group work had a positive eff ect on team eff ectiveness. In the control group team 
eff ectiveness, group cohesion and satisfaction with the supervisor decreased during 
the study. At the same time, symptoms and loneliness increased. This may have been 
caused by the worsening economic situation in the fi rm and in the country. However, 
in the directive group team eff ectiveness increased, while in the non-directive group 
it remained the same.

The hypothesis was that recession causes psychological strain on supervisors, but the 
group discussions and sessions, when they off er social support, buff er its eff ect.

The recession increased exhaustion and decreased the feeling of personal 
accomplishment, which are sub-factors of burnout. Burnout symptoms increased in all 
groups over time.

Social eff ectiveness of supervisors’ teams

The eff ect of time was diff erent in the diff erent groups. Figure 2 shows that in the directive 
group the supervisors’ team eff ectiveness increased, while in the non-directive group it 
remained the same. In contrast, in the control group team eff ectiveness decreased.

Figure 4: Social eff ectiveness of teams
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Анализата покажа дека симптомите на исцрпеност се поврзани со степенот на 
автономија на работното место, односот со надзорникот и со тоа колку се реални и 
вреднувани сопствените цели на работата на луѓето.

Цели на работата

Индексот на цели на работата, посветеноста на целите и проценетата веројатност за 
постигнување на нивните цели не се разликуваа помеѓу групите или со текот на времето. 
Сепак, искажаните придобивки од имањето лични цели на работата беа поголеми кај 
групите за дискусија и се зголемуваа за време на сесиите (погледнете ја Сликата 1).

Слика 3: Задоволство од личните цели
Влијанијата на рецесијата и групната работа врз тимската ефективност и 
исцрпеност

Групната работа позитивно влијаеше врз тимската ефективност. Во контролната група, 

тимската ефективност, поврзаноста во групата и задоволството од надзорникот се 
намалија за време на студијата. Истовремено, симптомите и осаменоста се зголемија. 
Ова можеби беше предизвикано од влошената економска состојба во фирмата и во 
државата. Сепак, во насочената група се зголеми тимската ефективност, додека во 
ненасочената група, таа остана иста.

Хипотезата беше дека рецесијата предизвикува психолошки напор за надзорниците, 
но групните дискусии и сесии го ублажуваат нејзиното влијание кога нудат социјална 
помош.

Рецесијата ја зголеми истоштеноста и го намали чувството на лично остварување, кои 
се под-фактори на исцрпеноста. Симптомите на исцрпеност се зголемија кај сите групи 
со текот на време.

Социјална ефективност на тимовите од надзорници

Влијанието на времето беше различно кај различни групи. На Сликата 2 е прикажано 
дека кај насочената група се зголеми ефективноста на тимот од надзорници, додека кај 
ненасочената група ефективноста остана иста. Спротивно на тоа, тимската ефективност 
во контролната група се намали.

Слика 4: Социјална ефективност на тимовите

Насочена
Ненасочена
Контролна група

Време 1                                    Време 2
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Кај интервенциските групи би можело да постојат умерени ублажувачки влијанија 
против негативните влијанија на рецесијата. Сепак, малиот број учесници спречува ова 
умерено влијание да стане статистички значајно.

Пред и за време на студијата, економската состојба се влошуваше во државата, а 
особено во секторот за хотели и ресторани, па така беше важно да се земат предвид 
овие околности.

Утврдување и опис на проблемот
Групите не влијаеа значително за намалување на исцрпеноста. Сепак, поради краткото 
времетраење на програмата, можеби беше нереално да се очекува вистинско 
намалување на нивоата на исцрпеност.

Проценка
Резултатите покажаа дека групите за дискусија на надзорниците се изводливи и 
добро прилагодени за да спречат стрес кај надзорниците во секторот за хотели и 
ресторани. Надзорниците чувствуваа дека меѓусебно се поддржувале. Имаа можност 
да увидат дека не се оставени сами на себе со нивните проблеми во една променлива 
состојба. Позитивните влијанија на поддржувачките групи за дискусија се забележа 
во задоволството од организацијата и социјалната ефективност на нивните работни 
тимови. Заклучокот е дека користењето групи за дискусија се чини ефективен метод 
за спречување и справување со стрес и исцрпеност во секторот за хотели и ресторани.

Преносливост
Примената на групи за дискусија е изводлив метод и како средство за спречување стрес 
и исцрпеност при работа може лесно да се применува во други држави и други сектори 
и работни средини. Сепак, евентуална предност би можело да биде продолжувањето 
на групите за дискусија за период подолг од половина година.

Контакт
Лииса Моиланен (Liisa Moilanen)
Finnish Institute of Occupational Health  (Фински институт за здравје при работа)
Topeliuksenkatu 41 a A
FI-00250 Helsinki
Тел.: +358-30-4741
Факс: +358-30-474 2779
http://www.ttl.fi /Internet/english
Електронска пошта: liisa.moilanen@ttl.fi
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5.2.4. Работа со вода – спречување на болести на кожата поради постојана 
работа со вода во големи кујни за менза – Германија

Клучни точки
�� Намалување на болести и иритација на кожата поради постојана работа со вода 

во кујни за менза.
�� Воведување на подобра заштита за кожата, планови за заштита на кожата и 

насоки за тоа како да се користат вистинските ракавици.
�� Иницијатива за имплементирање добра практика во согласност со германските 

прописи за работа со вода. Проектот започна во 2001 година и траеше до 2004 
година.

Општа рамка
Генерално 20% од кујнскиот персонал страда од кожна болест или иритација. 
Зачестеноста на одредени болести на кожата е два пати повисока отколку кај 
останатото население.

Финансиите за активностите се обезбедија од партнерите соработници. Водечки 
партнер беше Landesanstalt für Arbeitsschutz, а другите два беа регионални организации 
одговорни за безбедност и здравје при работа во јавниот сектор (вклучените болници 
беа во јавниот сектор).

Специјална рамка и позадина
Причината за преземање на активноста беше високиот број на кожни заболувања, 
слабата примена на добри практики и слабото имплементирање на постоечката 
регулатива. Вкупно сите три партнери заедно потрошија 465 денови по лице на 
проектот во периодот помеѓу 2001 и 2004 година. 

Основна регулатива е германската TRGS 531: ‘Gefährdung der Haut durch Arbeiten 
imfeuchten Milieu (Feuchtarbeit)’ (‘Ризици за кожата поради работа во влажни услови’). 
Предвидува класични превентивни и заштитни елементи како што се техничка и 
организациска заштита, планирање на работата и заштитни мерки, достапност на лична 
заштитна опрема, планирање на употребата на лична заштитна опрема, инструкции 
и информации, достапност на производи за заштита и нега на кожата и медицински 
преглед.

Иницијатори и групи вклучени од самиот почеток се следните:
�� Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW (Регионална агенција за безбедност и здравје 

при работа NRW):
�� http://www.arbeitsschutz.nrw.de/lafa/index.html;
�� Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband (Здружение на законски 

осигурителни организации за несреќи на Заедниците на Рајна):
�� http://www.rheinischer-guvv.de/aktuell.php?mId=1;
�� Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe (Здружение на законски 

осигурителни организации за несреќи на Заедниците на Вестфален-Липе):
�� http://www.guvv-wl.de;
�� четири кујни од менза во болници во регионот.

Опис на активноста
Општиот пристап може да се опише во два чекори:

(1) утврдување на постоечката состојба во однос на болести на кожата и ризици за 
кожата во кујни за менза;
(2) развој на помошна алатка во форма на информативен пакет за употреба во 
сите видови кујни.
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Доктори ја проучуваа постоечката состојба во четири големи болнички кујни и 
предложија голем број промени во овие четири кујни, заедно со надворешни и 
внатрешни стручни лица за безбедност и здравје при работа. Со цел да се рашират 
информациите, тие подготвија информативен пакет.

Активноста се состоеше од четири главни дела.
(1) Утврдување и проценка на постоечката состојба во четири големи кујни 

за менза. Овој дел вклучуваше испитување на вработените, посети на 
работните места за да се процени технолошката состојба, организација на 
работата, организација на заштитни мерки и медицински преглед за кожни 
заболувања;

(2) Развој на практична превентивна стратегија;
(3) Испитување на превентивната стратегија во други болници и слични работни 

места;
(4) Ширење на стратегијата.

Утврдување и проценка на ризици

Во испитувањето и медицинскиот преглед учествуваа вкупно 97 вработени (помеѓу 
35% и 45% од сите вработени во овие кујни); 85% беа жени, 68% имаа работено повеќе 
од 10 години во кујна и приближно 80% работеа со полно работно време. Околу 88% 
работеа два часа или повеќе дневно во вода или со влажни/мокри материјали, 30% 
работеа четири до шест часа и 23% работеа повеќе од шест часа во смена од осум часа. 
Најголем дел од работното време вработените носеа ракавици од различен вид.

Приближно една третина никогаш не користеле креми за заштита на кожата или 
козметика за нега на кожа; само околу една третина беа свесни за плановите за заштита 
на кожата.

Посетите на работните места покажаа дека основните делови од постоечката 
регулатива не се спроведуваа. Имаше голем број вообичаени проблеми.

�� Само во една кујна имаше ракавици кои не пропуштаат течност, наменети за 
чистење и дезинфекција. На сите други места се користеа несоодветни ракавици 
за еднократна употреба.

�� Во сите кујни недостасуваа инструкции за тоа како да се користат различните 
видови ракавици (‘Handschuhplan’).

�� Немаше достапни производи за нега на кожата.
�� Имаше достапни планови за заштита и нега на кожата (‘Hautschutzplan’), но 

овие планови беа во форма на стандардизирани постери од производителите 
на производи за нега на кожа и беа прилагодени за болници, а не за кујни во 
болници.

Со медицинскиот преглед се опфатија 97 лица, речиси половина од вработениот 
персонал. Триесет и осум проценти имаа акутни иритации на кожата. Бројот на лица со 
атопична егзема изнесуваше 7,2% (кај општото население е 3%); 4,3% имаа псоријаза, 
што е исто така значително повисок процент отколку кај општото население.

Вработените имаа голем број предлози за подобрување на состојбата, кои главно се 
однесуваа на информации, инструкции, детални планови и подобра достапност на 
производите за заштита и нега на кожата.

Развој на превентивна стратегија

Врз основа на испитувањето и информациите од посетите, предлозите од вработените 
и медицинскиот преглед, трите партнери изработија превентивна стратегија. Оваа 
стратегија се состоеше од следното:

�� стандардно писмо до претставниците за безбедност и здравје при работа во 
кујните од мензите (како модел за надлежните органи за безбедност и здравје 
при работа);
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�� стандардно писмо до раководството во кујните од мензите;
�� леток ‘безбедност и здравје при работа и работа со вода во кујните’;
�� леток ‘Заштита на кожата, чистење на кожата и нега на кожата во кујни’, вклучувајќи 

стандарден план за заштита на кожата;
�� леток за ракавици кои не пропуштаат течности во кујните, вклучувајќи стандарден 

план за ракавици;
�� стандарни инструкции за работа со вода;
�� совети за тоа како да се информираат вработените.

Тестирање на алатите

Алатот (т.е. целосниот информативен пакет) се испита во двете пилот болнички кујни 
и дополнителни две кујни. Оваа фаза на тестирање водеше до мали промени во 
содржината на летоците.

Ширење на информациите (делење)

На крајот информативниот пакет се подели преку проектните партнери. Делењето 
главно опфати кујни од мензи во јавниот сектор.

Резултати и проценка на проектот
Целните групи беа работници, стручни лица за безбедност и здравје при работа и 
раководството; активноста беше регионална и резултатите потенцијално би можеле да 
се пренесат на национално ниво и во сите други сектори со кујни.

Главниот резултат е објавениот информативен пакет за подобра заштита на кожата 
за работа со вода во кујни. Пакетот исто така е достапен и преку интернет. Проектот 
не беше проценет од надворешни проценители; самите автори тврдат дека е успешен 
бидејќи информативниот пакет би можело да се подготви и успешно да се тестира.

Резултатите може да се користат за други професии и работни места во секторот за 
хотели, ресторани и угостителство. Секторот за хотели, ресторани и угостителство 
беше целната група за ширење на информациите, иако проблемите во поглемите кујни 
или во угостителскиот сектор се слични.

Утврдување и опис на проблемот
Имаше помали проблеми кои се однесуваат на учеството и посветеноста на болниците. 
Еден од интервјуираните партнери изјави дека некои лица кои не учествуваа во 
испитувањето можеби се плашеле дека ќе им биде откриена сериозна болест на 
кожата. Овие лица во испитувањето можеби увиделе ризик за нивните работни места 
или за нивниот традиционален стил на работење.

Проценка
Се чини дека за секој проблем од овие размери и со ваква структура, потребно е да се 
изработат детални инструкции за безбедност и здравје при работа и информативен 
труд. Нема бројки или извештаи во врска со активното ширење на информации.

Најуспешен елемент многу веројатно е комбинираниот пристап на испитувањето, 
посетите на работното место, медицинскиот преглед и испитувањето на алатите.

Преносливост
Сите летоци и водичи може да се користат за кујни надвор од болничкиот сектор. 
Превентивниот пристап лесно може да се пренесе на други земји.

Контакт
Kooperationsstelle Hamburg
Лотар Лиснер (Lothar Lißner)
Besenbinderhof 60
D-20097 Hamburg
Тел.: (49-40) 285 86 40
Електронска пошта: l.lissner@kooprationsstelle–hh.de
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Референци

5.2.5. Намалување на обемот на работа и стапките на боледување кај 
угостителството по договор – Холандија

Клучни точки

�� Договор поддржан од државата (‘Arboplusconvenant’) 
помеѓу социјалните партнери кој вклучува голем број 
активности.

�� Цели:
- намалување на отсуството поради болест за 20%, од 9,3% на 7,4%;
- намалување на умствениот обем на работата (стрес) за 20%, од 41,5% на 33,2%;
- намалување на големото физичко оптоварување за 15%, од 34,5% на 27,8%;  

�� -Проектот започна во 2005 година и ќе трае до 2007 година. Се засноваше на 
поранешен договор кој траеше од 2002 до 2004 година.

Општа рамка
Вкупно околу 20.000 вработени работеа во угостителскиот сектор по договор 
во Холандија во 2003 година. Во споредба со секторот за хотели, ресторани и 
угостителство, генерално просечната возраст е многу повисока; повеќе од 50% се 
постари од 40 години, додека во секторот за хотели, ресторани и угостителство оваа 
бројка изнесува 18%. Воедно вработените поминуваат многу повеќе време во истата 
компанија (36% над 10 години; а во секторот за хотели, ресторани и угостителство оваа 
бројка изнесува 21%).

Специјална рамка и позадина 
Главната причина за преземање на активноста беше високата стапка на болести и 
отсуство. Договорот беше продолжение на поранешен договор од 2002 до 2004 година 
(‘Convenant Arbo- en Verzuimbeleid Contractcatering’), наречен ‘првиот договор’).

Буџетот за оваа активност беше 1 милион евра. Министерството за социјални работи 
и вработување ((Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid — http://www.min.
szw.nl) обезбеди 50% од финансиските средства. Останатите 50% ги обезбедија 
организацијата на работодавци VeNeCa (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties — 
http://www.veneca.nl) и двата синдикати - FNV Horecabond (http://www.Horecabond.fnv.
nl) и CNV Bedrijvenbond (http://www.cnv.nl/home/).

Дел од практичниот проект беше договорен со други организации, блиски до гранката, 
запознаени со темите за безбедност и здравје при работа. Стануваше збор за следните 
организации:

Stichtingen Contractcatering (SCC) која се справува со прашања кои се однесуваат на 
квалитетот на услугите и на работата, како и на работното време, работните договори, 
работничките права, итн.

Во одборот се застапени организации на работодавци и синдикати (http://www.
stichtingencontractcatering.nl/netbook.php?op=cms&pageid=1).

Stichting Kwaliteit van de Arbeid (SKA), под-одделение на Stichtingen Contractcatering

(http://www.stichtingencontractcatering.nl/net-book.php?op=cms&pageid=1).

Opleidingen Contract Catering (OCC), угостителска компанија која воедно дава 
професионални совети на други угостителски компании  (http://www.sabcatering.nl/
nl/1024/index.htm).

TNO Kwaliteit van Leven/Arbeid, голема научна организација, има под-одделение за 
‘квалитет на живот/работа’ кое се занимава со работна организација и проблеми со 



Заштита на работниците во хотели, ресторани и угостителството
Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A

GEN
CY FOR S

AFETY AND H
EALTH AT W

ORK

7

L I S T  O F  A B B R E V I A T I O N S  F R E Q U E N T L Y  U S E D 
I N  T H E  R E P O R T

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

111

безбедноста и здравјето при работа (http://www.tno.nl/kwaliteit_van_leven/arbeid/).

За време на периодот на првиот договор, се измерија основните стапки на обем на 
работата и стапки на отсуство. Вредностите беа следните:

�� 9,3% за отсуство поради болести.
�� 41,5% за умствен обем на работата (стрес).
�� 34,5% за големо физичко оптоварување.

Стратегијата за постигнување на целите беше да се прошират и споделат успешните 
иницијативи на првиот договор во целата гранка и да се развие пристап на ниво на 
гранка (‘Plan van Aanpak’).

Опис на активноста
Главните алатки користени во оваа активност беа следните:

�� воведување и споделување (ширење) на алатка за проценка на ризик на ниво на 
гранка;

�� развој на алатка за обука за извршен персонал;
�� олеснување на личните совети од стручните лица за безбедност и здравје при 

работа;
�� тестирање на влијанието на мерките за обука во пилот-компании;
�� воведување на ‘werkoverleg’ (дискусии и средби за работната организација) во 

пилот-компании еднаш на секои четири недели,
�� мерки за воведување на одбор за одлучување за проблеми со реинтегрирање по 

подолги периоди на боледување;
�� образование на вработените како стручни лица за превенција 

(‘preventiemedewerkers’).

Алатка за проценка на ризик
Досега, иако имаше општа алатка за утврдување и проценка на ризик (RI&E) за 
секторот за хотели, ресторани и угостителство, немаше достапна конкретна алатка за 
угостителскиот сектор.

Во 2006 година фондацијата Stichting Kwaliteit van de Arbeid (SKA) објави упатство 
за безбедност и здравје при работа за линиски раководители кои имаат договор со 
угостителски претпријатија (на работно ниво). Ова упатство се состои од четири 
поглавја:

�� резултатите од првата TNO студија за причините за боледување;
�� алатка за утврдување и проценка на ризик;
�� информации за ергономијата;
�� информации за стресот.

Развојот на алатка за обука за извршен персонал

По фазата на тестирање во 2006 година, се подготви материјалот за обука за употреба 
на семинари од септември 2006 година (‘Training Cachend leidinggeven’). Курсот за обука 
или семинарите ги нуди Opleidingen Contract Catering (OCC). Листа на акредитирани 
обучувачи е достапна од OCC.

Материјалот за обука е подготвен според практичните потреби на гранката 
угостителство по договор. Семинарот може да се прилагоди на практичните потреби 
и видови на угостителство, како што е угостителство (послужување) за време на лет, 
угостителство за училишта или угостителство за претпријатија. Исто како и подготовката 
на материјал за обука, проектот има за цел да даде практични лични совети од стручни 
лица за безбедност и здравје при работа.
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Пилот-компании

Влијанието на мерките за обука беше испитано во пилот-компании и во овие пилот-
компании се воведоа работни средби (‘werkoverleg’), еднаш на секои четири недели.

Мерки за воведување на одбор за одлучување

Според холандското законодавство, треба да се формира одбор на работодавци и 
врабoтени (‘geschillencommissie’) за да одлучува во врска со работната организација 
за вработените кои се враќаат на работа по подолг период на боледување. Овој одбор 
беше воспоставен во 2006 година.

Мерки за комуникација

Проектот има веб-сајт, ‘Contract Catering — Gezond werken da’s–pas-lekker’ (Угостителство 
по договор – Здрава работа – тоа добро одговара) на http://www.das-pas-lekker.nl/net-
book.php

Ова е централен јазол за комуникација помеѓу партнерите во договорот, проектната 
група и целната група, како и за ширење и објавување на активности. Главниот фокус е 
ставен на обуката на извршните лица, линиските раководители и надзорниците.

Резултати и проценка на проектот
Проектот сѐ уште е во тек; целосната проценка е планирана за 2007 година.

Утврдување и опис на проблемот
Првиот договор покажа дека договорот може да биде многу поефективен доколку е 
можно да се опфати целата гранка преку активности од големи размери.

Проценка
Алатките се развиени како што е планирано. Двигатели за успех се следните:

�� трипартитен пристап
�� големина на активноста
�� достапни финансиски средства
�� фокус на извршните лица
�� помошта која е на располагање.

Преносливост
Угостителтвото е сектор со голем ризик, со високи нивоа на стрес и физички обем на 
работата. Резултатите од активноста може да се пренесат на други гранки со сличен 
профил на изложеност.

Контакт
Kooperationsstelle Hamburg
Лотар Лиснер (Lothar Lißner)
Besenbinderhof 60
D-20097 Hamburg
Тел.: (49-40) 285 86 40
l.lissner@kooprationsstelle–hh.de

5.2.6 Сопствениците на ресторани за брзa храна размислуваат за опциите: 
која е нашата вистинската опција за превенција од лизгање? – 
Обединетото Кралство

Клучни точки
�� Службеник за здравје под влијание на животната средина (EHO) од еден локален 

надлежен орган посети ресторан за брза храна за да испита несреќа со лизгање 
и утврди дека делот за послужување е многу лизгав.
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�� Службеникот за здравје под влијание на животната средина (EHO) ги користи овие 
информации за нерамноста на подот заедно со софтвер со Алатка за проценка 
на лизгања, во која се земени предвид информации за работните активности, 
животната средина, веројатни истурања на течност и многу други важни фактори.

�� Проценката покажа дека има значаен ризик за повреда од лизгање.
�� Сопствениците одлучија дека најдобрата опција, како што првично укажа и 

службеникот, е да се пристапи кон проблемот во работната средина (преку 
поставување на нов под).

�� Стапката на несреќи со лизгање беше намалена за 70% по замената на подот и 
персоналот на самото место беше многу позадоволен од условите.

Општа рамка
Лизгањата и сопнувањата се најчестата причина за поголеми повреди на работното 
место. Тие се случуваат на речиси сите работни места. Во Обединетото Кралство, на 
пример, 95% од поголемите лизгања резултираат со скршени коски и можат да бидат и 
првични причини за голем број други видови несреќи како што се паѓања од височина. 
Лизгањата и сопнувањата опфаќаат 33% од сите пријавени поголеми повреди, 20% од 
повредите водат до отсуство од повеќе од три дена, а 50% од сите пријавени несреќи 
се случуваат на лица од општата јавност. Воедно тие предизвикуваат во просек по две 
фатални несреќи годишно во Обединетото Кралство (http://www.hse.gov.uk/slips).

Трошоците за лизгања и сопнувања се значајни. Трошокот за работодавците е 512 
милиони фунти годишно и за здравствената служба е 133 милиони фунти годишно. 
Покрај тоа, тие имаат непроценливи човечки трошоци.

Сепак, едноставните рентабилни мерки на работните места може да ги намалат овие 
несреќи. Оваа активност е еден пример за употребата на Алатка за проценка на 
лизгања.

Почести причини за лизгања, сопнувања и паѓања
Главните причини за лизгања, сопнувања и паѓања се влажните и лизгави подови 
поради контаминација (отпадоци од храна, масло, итн.), но причини може да бидат 
и влагата во кујните, пречките на патеките на движење (кутии, колички, корпи за 
отпадоци), предмети кои паѓаат и луѓе кои паѓаат од височина (HSE, 2005; ILO, 1998).

Разликите во нивоата на подот претставуваат реален проблем за кујнскиот персонал и 
за келнерите, независно дали тие носат товар и подавалници или не (Клеин Хеселинк 
идр. – Klein Hesselink et al. 2004). Несреќите може да предизвикаат исчашувања, 
скршени екстремитети, повреден врат или грб, исекотини и модринки од паѓање и 
други повреди од паѓање кон или во машини, во фритези, итн. (ILO, 1998).

Пиблс и др. – Peebles et al. (2005) ги проучи најчестите причини за индивидуални 
лизгања и сопнувања, во рамките на секторите за малопродажба, храна и пијалаци, 
производство, одмор и услуги, и утврди дека лицата најчесто се лизгале и сопнувале 
на скали и прагови, што претставувало 19% од испитаните лизгања и сопнувања. 
Нерамниот под и привремени пречки исто така често предизвикуваат несреќи.

Специјална рамка и позадина
Службеник за здравје под влијание на животната средина (EHO) од еден локален 
надлежен орган посети ресторан за брза храна (еден од синџир на ресторани) за да 
испита несреќа со лизгање при која една работничка си ја скршила раката. Службеникот 
го утврди фактот дека имало неколку добри аспекти за безбедносни стандарди на 
местото – генерално позитивен став на компанијата во однос на безбедноста, соодветна 
обука, добро чувана документација и евиденции, соодветни системи за чистење подови 
– но се утврди дека деловите за послужување се многу лизгави. Природата на дејноста 
значеше дека подот во раздвижениот дел за послужување мораше да се навлажни во 
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одредена фаза. Кога службеникот зборуваше со членовите на персоналот, тие изјавија 
дека било прашање на време кога ќе се случел ваков инцидент.

Истрагата покажа дека во минатото неколку делови од подот биле заменети. Сепак, 
подот во делот за послужување на храната изгледал како првичниот под, поставен пред 
повеќе од 17 години. Службеникот ги разгледа евиденциите за несреќата и утврди дека 
има поголема појава на инциденти со лизгање во делот за послужување отколку на 
кое било друго место. Дискусијата со заменик-раководителот откри дека одговорот на 
компанијата на ова беше да се постават знаци ‘Внимание! Лизгав под!’.

Сопствениците договорија да се изврши испитување на подовите за да се утврди 
рапавоста на површината. Се утврди дека подот е прилично добар во повеќето делови 
од просториите, но не и во делот за послужување. Само малку од првичните плочки 
во делот за послужување на храната беа рапави – многу помалку од потребното за да 
се овозможи некаков зафат во одредена ситуација во кујната/делот за послужување 
на храна. Службеникот ги користеше овие информации за рапавоста на подот заедно 
со софтверот за Алатката за проценка на лизгање, кој зема предвид информации за 
работните активности, животната средина, веројатни истурања и многу други важни 
фактори. Проценката покажа дека постои значаен ризик за повреда при лизгање –
показател потврден со историјата на инциденти на областа.

Опис на активноста
Алатка за проценка на лизгања (SAT)

SAT е компјутерски софтверски пакет кој бесплатно може да се преземе и овозможува 
операторот да го процени потенцијалот за лизгање на пешачките површини. SAT се 
користи заедно со мал, пренослив мерач на микро-рапавоста на одредена површина, 
кој корисниците мора одделно да го набават.

Пакетот е лесен за употреба и го поттикнува операторот да собере важни информации 
кои се однесуваат на својствата на подната површина, контаминацијата, режимите за 
чистење, обувките, итн. Кога сите информации ќе се внесат во пакетот, се изработува 
проценка на ризик за лизгање. Ова ќе му помогне на корисникот да утврди дали 
условите на самото место ќе предизвикаат висок или низок ризик за лизгање.

Податоците може да се внесат во лаптоп (претходно вчитани со SAT софтверот) на место 
за непосредна проценка на ризик за лизгање. Ова е посакуваниот метод на работа. 
Постои можност и податоците да се евидентираат на самото место со користење на 
проформа, а потоа да се внесат во персонален компјутер.

Потоа, по желба, проценката може да се повтори со употреба на алтернативни податоци 
како што се различни режими на чистење или видови на обувки, итн. Ова ќе создаде 
различна [теоретска] проценка на ризикот за лизгање. Ова е многу моќен начин да се 
покаже важноста на различните мерки за контрола на ризикот од лизгање.

Резултати и проценка на проектот
На компанијата ѝ беше даден совет дека подната површина во делот за послужување 
е во основата на проблемот и дека подот треба да биде првото нешто што треба да се 
разгледа. Сепак, сопствениците сакаа да се обидат со некакви специјални додатоци 
на обувките ‘против лизгање’ за нивниот персонал и покрај советите на службеникот 
дека работната средина треба да има предност непосредно пред да се земе предвид 
употребата на лична заштитна опрема, па така пробата со додатокот на обувките беше 
воведена на три локации на сопствениците.

Искуството покажа дека (главно младиот) персонал е неподготвен да ги носи додатоците 
на обувките (од модни причини!), наметнувањето на носењето на обувките ги нарушуваше 
добрите односи помеѓу персоналот и беше тешко да се најде соодветен број бидејќи за 
пробата беа достапни само мали, средни и големи броеви, што ги зголеми проблемите 
со сопнување. Иако додатоците за обувки овозможија дополнителна отпорност на 
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лизгање (а со тоа би можеле да бидат остварлива опција во одредени околности), 
проблемите кои произлегуваа од самото место ја оспоруваа полезноста.

На крајот сопствениците одлучија дека најдобра опција е да се решава проблемот 
во работната средина. Релативно малиот трошок за поставување нов под (проширен 
од страна на компанијата до делови надвор од најризичниот дел за послужување на 
храна) водеше до заклучок дека веројатно ќе беше поевтино во поглед на персоналот и 
времето за спроведување, да се избереше оваа опција во многу порана фаза. Се добија 
технички спецификации за предложениот под за да се осигура неговата соодветност 
за намената – да обезбедува голема отпорност на лизгање и да биде лесен за чистење 
за да ги исполнува барањата за хигиена на храна.

Утврдување и опис на проблемот
Иако службеникот за здравје под влијание на животната средина (EHO) советуваше 
дека подот во делот за послужување на храна е во основата на проблемот, 
сопственикот сакаше да се обиде со некакви додатоци за обувки ‘против лизгање’ 
за неговиот персонал и покрај советите на службеникот, пробата со додатоците на 
обувки беше воведена во три места на сопствениците.

Проценка
Со последователен преглед се утврди дека стапката на несреќи од лизгање се намали 
за 70% по замената на подот и дека персоналот на самото место е позадоволен од 
условите.

Преносливост
Концептот лесно може да се пренесе во други земји и во други сектори.

Контакт
Пол Бомонт (Paul Beaumont),
Тел.: (44-151) 951 35 90
Електронска пошта: paul.beaumont@hse.gsi.gov.uk
или sat@hsl.gov.uk
http://www.hsesat.info/
http://www.hse.gov.uk/slips/experience/fastfood.htm

5.2.7 Мускулоскелетни нарушувања во универзитетска кујна – Обединетото 
Кралство

Клучни точки
�� Вработените во една универзитетска кујна во текот на еден работен ден се 

одговорни за вршење низа задачи кои причинуваат голем број различни болки 
кај вработените.

�� Вработените не ги поврзуваа непријатните чувства со нивната работа.
�� Раководството спроведе проценка на ризик на кујнските должности со која се 

истакнаа задачите за кои вработените сметаа дека се најнапорни.
�� Раководството воведе промени на опремата, што ги намали ризиците за 

персоналот.

Општа рамка
Извршното тело за безбедност и здравје (HSE) забележа дека мускулоскелетните 
нарушувања се најчестото професионално заболување во Велика Британија, при што 
годишно се погодени еден милион лица. Мускулоскелетните нарушувања може да се 
состојат од проблеми како што е болка во долниот дел од грбот, повреди на зглобовите 
и повторливи повреди од напор.

(http://www.hse.gov.uk/msd/index.htm)
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Истражувањето на HSE покажа дека во 2004/2005 година, 1.012.000 лица во Велика 
Британија страдале од мускулоскелетно нарушување кое, по нивно мислење, било 
предизвикано или влошено од нивната тековна или мината работа. Ова е еднакво на 
2.400 od 100.000 луѓе (2,4%).

Неизбежна индиректна последица на мускулоскелетните нарушувања е дека приближно 
11,6 милиони работни денови (еднакво на полн ден) се изгубени во 2004/2005 година. 
Во просек, секое засегнато лице добило приближно 20,5 слободни денови во тој 
период од 12 месеци. Ова е еднакво на годишна загуба од 0,50 дена по работник.

Се укажува на тоа дека појавата на мускулоскелетни нарушувања може значително да 
се намали со интервенции кои ги вклучуваат сите следни елементи:

�� посветеност на високото раководство.
�� вклученост на работниците.
�� проценка на ризик.
�� контролни мерки
�� обука, и
�� медицинско раководство.
�� (http://www.hse.gov.uk/msd/experience.htm)

Специјална рамка и позадина
Задачите кои работниците требаше да ги извршат во кујната во текот на работниот дел 
беа многу различни, од подготовка на храна, носење на храната до дистрибутивниот 
дел за келнерите да ја однесат на клиентите/гостите, миење садови и тави и чистење 
на опремата за готвење.

Конкретно, мускулоскелетните ризици за работа во оваа област беа од четири вида:

�� Кревање тешки предмети, како што се тешки тенџериња и тави и туркање и 
влечење на количка со храна.

�� Вршење на повторливи задачи, како што е повторливо кревање, спуштање и 
носење на храна, производи, подавалници, тави и тенџериња и постојан ангажман 
во повторливи активности како што е нанесување путер, сецкање и сечење леб и 
други прехранбени производи.

�� Лоши положби на телото, како што се наведнување нанапред при миење тави и 
тенџериња во лавабото, виткање на горниот дел од телото при посегнување кон 
рерна за да се исчисти, поставување на телото во невообичаени положби кога се 
добиваат производите од полиците.

�� Примена на многу сила за чистење на тенџериња, тави, рерни и друга опрема.

Опис на активноста
Раководството на организацијата изврши проценка на ризик на кујната. Тие ги вклучија 
вработените во процесот бидејќи тие имаат директно знаење за задачите кои ги вршат 
секој ден.

Мускулоскелетните ризици се намалија со нудење на различни начини за извршување 
на задачите или со промена на работната средина за да се елиминираат ризиците.

Кревање тешки предмети

На вработените им се кажа да ги користат само оние тави кои се потребни за задачата. 
Вработените непотребно користеа поголеми тави и тенџериња за готвење мала 
количина храна.

На вработените им се кажа да не носат тенџериња и тави кои се полни со некакви 
состојки (храна, вода за чистење, итн.), туку да користат количка за да ги поместуваат 
тавите низ кујната.
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Персоналот пријави проблеми при чистењето на тенџерињата и тавите во мијалникот. 
Тенџерињата и тавите требаше да се исчистат од остатоци од храна пред да се стават 
во машина за садови. Персоналот требаше да ги држи тенџерињата и тавите под чешма 
додека ги полни со вода и детергент. Штом тенџерињата и тавите ќе почнеа да се 
полнат со течност, на вработените им беше напорно да ги држат тенџерињата и тавите 
под чешмата. Раководството постави ‘прскалка со воден млаз’, така што персоналот 
можеше да стави вода во потребниот дел од тавата без да мора да ја држи тавата под 
чешмата.

Имаше многу повторливо носење товар до и од просторијата за складирање храна и делот 
за подготовка на храната. Вработените носеа голем број производи од просторијата за 
складирање за да не мора повеќе пати да се враќаат. Затоа раководството постави 
фрижидери за ладна храна во самиот дел за подготовка на храната, со што се 
елиминирање повторливото кревање и носење товар од просторијата за складирање 
храна.

Понатаму, раководството го редизајнираше делот за подготовка на сендвичи, така што 
состојките со кои се полнат сендвичите се чуваа во садови во делот за подготовка на 
храна. Ова повторно спречи голем број одења до просторијата за складирање храна.

Вработените соопштија дека чувствуваат нелагодност при полнењето на машината за 
садови со потешки тенџериња и тави. Причината за ова е што вработените треба да се 
истегнат кон внатрешноста на машината за садови за да ги стават тенџерињата и тавите 
во задниот дел од машината. Држењето на товар подалеку од телото предизвикува 
големо биомеханичко напрегање на половината. Поради други проблеми со машината 
за садови, раководството одлучи да ја замени машината за садови и да купи машина 
во која решетката која ги држи тенџерињата и тавите ќе може да се повлече кон 
вработениот, елиминирајќи ја потребата да се наведне и да се истегне кон машината за 
садови, истовремено држејќи тежок товар.

Раководството забележа и дека вработените редовно го спуштаа товарот и повторно 
го подигнуваа за да ја отворат вратата на печката/просторијата за складирање. 
Раководството ги замени рачките на вратите со рачки кои лесно може да се отворат со 
лактите на вработените, а со тоа се елиминираше значителен дел од рачното кревање 
и спуштање.

Намалување на повторливи активности

Вклучувањето на фрижидерите за ладна храна во рамките на делот за подготовка на 
храна намали голем дел од повторливите задачи за носење на храната.

Персоналот и раководството воспоставија систем за ротирање на работата, така што 
вработените не ја вршеа истата задача во текот на целиот работен ден. На пример, 
персоналот поминуваше неколку часа работејќи во делот за подготовка на сендвичи 
и потоа се префрлуваше на друга задача, со што се намалуваше изложеноста на 
вработените на ризик фактори поврзани со подготовката на сендвичи (како на пример 
постојано виткање и вртење на зглобот на раката при ставање путер на леб).

Подобрување на работната положба на телото

Од разговорите со вработените се увиде дека миењето тенџериња и тави во текот на 
подолг временски период им предизвикува болка, особено во половината (долниот 
дел од грбот). По набљудувањето на вработените додека ја вршат задачата, се утврди 
дека вработените чувствуваат болка бидејќи се наведнуваат нанапред над мијалникот 
и предизвикуваат биомеханичко напрегање врз половината (долниот дел од грбот).

Мијалникот има непотребно големи испакнати предни рабови и работниците 
треба да се истегнат над него за да ги достигнат и исчистат тенџерињата и тавите 
во мијалникот. Мијалникот се замени со нов со потесен преден раб, така што 
вработените може да се поблиску до мијалникот и нема повеќе потреба да се 
наведнуваат нанапред за да го достигнат мијалникот.
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За да го исчистат стаклото во рерните, вработените мораа да го искриват телото за 
да достигнат во внатрешноста од шпоретот. Ова беше особено напорна задача која 
само неколку вработени сакаа да ја вршат. Раководството ги замени печките со печки 
во кои внатрешното стакло е поврзано со шарка, па така кога требаше да се исчисти, 
персоналот за чистење го повлекуваше стаклото надвор од рерната и го чистеше со 
нормална положба на телото.

Прегледот на полиците го истакна фактот дека предметите кои редовно се користеа 
се чуваа на тешко достапни места поради што вработените мораше да застанат во 
непријатни положби на телото за да ги дофатат и да ги извлечат предметите. Затоа 
раководството ги разгледа сите предмети и оние кои најчесто се користат ги постави 
на најдостапни места т.е. на полиците на ниво на половината и на дофат на рака. Потоа 
полиците се обележаа со натписи за предметите да не се складираат на друго место.

Воедно се увиде дека вработените мора да се наведнуваат за да земат нешто од 
стоечките плакари, што предизвикуваше притисок во колената. Сите стоечки плакари 
беа отстранети и заменети со фиоки кои лесно се лизгаа за полесен пристап на 
вработените.

Намалување на сила

Вработените го информираа раководството дека триењето на тенџерињата и тавите 
пред да ги стават во машината за садови е многу напорно. Поради тоа, раководството 
набави нови четки со силни остри влакна за да ја намали потребната сила за 
отстранување на запечената храна залепена на тавите. Се набавија доволно резервни 
четки за триење па така оние кои се користат лесно би можеле да се заменат штом ќе 
станат помалку ефективни поради употребата.

Машината за садови имаше врата која требаше да се турне нагоре за да се наполни 
машината. Со текот на годините, вратата стана крута поради дотраеност и лошата 
состојба. Персоналот изјави дека е особено тешко да се отвора вратата и е потребна 
голема сила во нагорна насока за да се отвори. Новата машина за садови има врата на 
влечење во надолна насока која добро се одржува и потребно е малку сила за да се 
отвори.

Раководството исто така изврши преглед на одржувањето на сите врати од плакарите 
и просторијата за складирање. Вратата од просторијата за складирање ладна храна 
редовно стануваше крута и беше тешко да се отвори поради потребата да се одржува 
температурата на производите внатре. Се постави специјална шарка на вратата и 
вратата се избалансира за да се отвора и затвора со минимална сила.

Утврдување и опис на проблемот
Персоналот директно учествуваше во процесот и тие добро реагираа на промените.

Проценка
Изгледа дека интервенцијата беше успешна. Како што кажа еден вработен, откако 
раководството постави специјална шарка на просторијата за складирање ладна храна 
за да се отвора и затвора со минимална сила: ‘не знам дали беше урамнотежена или 
бидејќи беше ставена шарка, беше многу полесно да се отвора и потоа полесно да се 
поместува додека е отворена, наместо да се затвори, а вработените да ја држат ногата 
над вратата за да ја држат отворена.’

Преносливост
Овој вид на проценка на ризик кој директно го вклучува персоналот лесно може 
да се пренесе во други организации и држави. Ова особено важи поради тоа што 
опкружувањето во кујните е слично во организациите и државите.
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5.3. Примери на добри практики во клубови и барови

5.3.1. Безбедноста во два клуба во однос на осветлувањето и бучавата – 
Естонија

Клучни точки
�� Управителите на еден ноќен клуб и „лаунч“ бар направија промени на нивните 

работни места за да ги намалат опасностите и ризиците како последица на 
бучава, вибрации, употреба на опрема и температурни промени во врска со 
работни средини од социјална природа во текот на ноќта. 

�� Промените беа опсежни, вклучувајќи го нивото на засилување на музиката, делот 
на барот, кујнските површини, влезовите и подовите.

Општа рамка
Во Европа, 20% од работната сила работи ноќе (Европски заедници, 2004). Постојат 
многу документи во кои станува збор за здравствените проблеми како последица на 
ноќна работа (погледнете Фујино – Fujino, Исо – Iso, Тамакоши – Tamakoshi, Инаба 
– Inaba, Коизуми – Koizumi, Кубо – Kubo, 2006; Хаус – Haus и Смоленски – Smolensky, 
2006), особено во однос на будност и замор (http://www.hse.gov.uk/pubns/dis4.htm#10). 
Покрај тоа, во едно друго истражување се утврди дека ноќните работници прават 
пет пати повеќе сериозни грешки и веројатноста да им се случат сериозни несреќи 
е поголема за 20% (Хејзелвуд - Hazelewood, 2003), при што повеќе фатални несреќи 
се случуваат помеѓу полноќ и 06.00 часот наутро отколку во друг период од денот 
(Европски заедници, 2004). Европската директива за работно време (http://www.
incomesdata.co.uk/information/worktimedirective.htm#Article8) го ограничува бројот 
на часови за ноќни работници со просек од осум часа во период од 24 часа и потребно 
е работниците редовно да добиваат бесплатна проценка на здравјето. Понатаму, 
работодавците треба да се уверат дека оваа категорија на работници има соодветна 
заштита на безбедноста и здравјето во однос на работата.

Покрај тоа што се справуваат со ефектите на ноќната работа, некои од овие вработени 
можеби ќе треба да функционираат во бучни услови. Генерално, истражувањето 
покажа зголемување на бројот на европски работници кои изјавуваат дека се изложени 
на интензивна бучава (47% во 2000 година, зголемување од 4% од 1990) и оние кои 
изјавуваат дека треба да работат опкружени со интензивна бучава (29% во 2000, до 2% 
од 1990; погледнете Рено – Renaut, нема година).

Ова истражување ја прикажува важноста на подобрувањето на работните услови за 
оние кои имаат потреба да работат ноќе и во неповолни услови.

Бучава во секторот за хотели, ресторани и угостителство

Бучавата може да предизвика трајна загуба на слухот. Постои ризик за секој кој е 
изложен на бучава. Фактори кои влијаат на опасноста на бучавата се импулсивност 
(максимален звучен притисок), фреквенција (изразена во херци) и времетраење на 
изложеноста. Бучавата може заемно да делува со други ризици на работното место 
како што се изложеноста на хемикалии (ототоксични средства) кои може да го зголемат 
ризикот за загуба на слухот и може да влијаат на кардиоваскуларниот систем со 
зголемување на крвниот притисок и предизвикувајќи стрес.
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Работници кои се особено изложени на високи нивоа на бучава во хотелите и 
угостителството се кујнскиот персонал, келнерите и персоналот кој работи во 
пералница.

Според четвртото европско испитување на работните услови (Парент-Тирион А. и 
др. – Parent-Thirion, A.et al. 2007), 29% од работниците во секторот се изложени на 
бучава и повеќе од 4% сметаат дека тие се изложени на ризик за појава на проблеми 
со слухот (Eurostat, 2004). Бучавата може да води до умствен замор, да ги намали 
нивоата на концентрација и да води до повреди. Во рестораните, нивоата на бучава 
обично се повисоки поради тоа што гостите зборуваат, персоналот извикува нарачки, 
садовите, чашите и приборот се удираат, поради бучава од различни кујнски уреди, 
вентилација и дигалки (Роскамс и Херманс – Roskams & Hermans, 2003).

Во една студија од Бел-Бут – Bell-Booth (2004) се споменува дека просечното ниво на 
бучава во рестораните е најмногу 80 dBA и може да достигне дури 110 dBA.

Важна карактеристика која има значајна улога за нивото на бучава е архитектурата 
на зградата. Според студијата, материјалите кои најчесто се користат во барови, 
ресторани и кафулиња, т.е. лакирано дрво, под со плочки или бетонски тавани, го 
ослободуваат звукот. Фактот дека материјалот треба да е таков што ќе овозможи 
чистење и да е траен влијае на акустичките квалитети и ја зголемува резонанцата 
на просторијата. Доминантни извори на бучава на сите места (барови, кафулиња, 
ресторани) се другите присутни лица и музиката. Друг важен извор е кујнската 
бучава, како на пример мелници и машини за кафе.

Специјална рамка и позадина

Компанијта, Pro Personal OÜ, раководи со ноќен клуб и има 64 вработени, кои работат 
во ноќниот клуб ‘Hollywood’ или во „лаунч“ барот ‘Kaheksa’. И двете места главно се 
отворени ноќе („лаунч“ барот е отворен и дење од 12 часот на пладне). Ноќниот клуб 
има голем подиум и тераса, како и шест шанка. Се пуштаат различни видови музика и се 
организираат настани со жива музика. Клубот има капацитет за најмногу 1.000 лица. Во 
„лаунч“ барот се нуди храна и има место за седење за 90 лица.

Се одлучи да се подобрат некои од карактеристиките во ноќниот клуб и во „лаунч“ 
барот како дел од активностите за безбедност и здравје при работа за 2005 година.

Опис на активноста
Раководителот на Работниот совет за животна средина одлучи да направи ергономски 
промени на различни аспекти на ноќниот клуб и „лаунч“ барот. Овие промени вклучуваа 
осветлување, нивоа на бучава, опрема, вентилација, површински делови и облека за 
персоналот во однос на неповолни временски услови.

Осветлување

Осветлувањето во ноќниот клуб подлежеше на неколку промени. Во сите барови од 
клубот се инсталираше дополнително осветлување. Ова локално осветлување му 
обезбедува на барменот доволно светлина на работната станица. Погледнете ја 
Сликата 1.
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Слика 1: Работна станица на бармен со локално осветлување

Осветлувањето во билетарата од клубот беше подобрено, овозможувајќи му на барменот 
самиот да го регулира. На влезот од ноќниот клуб, филтрите за светлина се заменија со 
послаби за подобро продирање на светлината, што му помага на обезбедувањето при 
вршење безбедносни проверки.

Слика 2: Скали со светлосно обојување во клубот

Помеѓу одделните катови во ноќниот клуб се инсталираше ‘светлосно обојување’ 
за подобро да се разликуваат скалите, а со тоа и да се спречи паѓање на гостите. 
Погледнете ја Сликата 2.

Бучава

Промените на нивоата на бучава се засноваа на анализата на ризик која ја спроведе 
професор Х. Кахн (H. Kahn). Се одлучи да се ограничи нивото на појачување на музиката. 
Границата за бучава се прошири до 89 dB (A), нивото на интензитет на контролната 
скала се обележа на миксетата на диск-џокејот и се забрани надминување на тоа ниво 
на звук (Слики 3 и 4).

Слики 3 и 4: Знак на појачалото и потсетник за диск-џокеите

Со цел да се намалат бучавата и вибрациите, се нарача специјален под од AS 
Puhastusimport (подебел и со гумен слој) и се постави позади сите шанкови. Погледнете 
на Сликата 5.
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Слика 5: Работна станица на бармен со нов под

Другите трансформации во однос на намалувањето на нивоата на бучава подразбираа 
секогаш достапна аудио-заштитна опрема (тампони за уши) во ноќната служба и 
назначување на конкретен член на персоналот кој ќе ги набави. Воедно се стави на 
располагање тоалет со дозволени нивоа на бучава, соодветно осветлување и нормална 
микро-клима за членови на персоналот кои се постојано изложени на бучава.

Вентилација

Се обезбеди соодветно функционирање на вентилациските системи. Температурата е 
стабилизирана на 20°С и договорено е редовно да се чистат и одржуваат вентилациските 
системи. Во зимскиот период ќе се постави електричен радијатор кај внатрешната 
врата од влезот на клубот за да се обезбеди потопол воздух. Покрај тоа, на главниот 
влез од приземјето се инсталираше нова и моќна греалка со топол воздух. Погледнете 
ја Сликата 6.  

Слика 6: Греалка со топол воздух на влезот
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Површински делови

Ленти против лизгање се поставени на работ од скалите од главното скалиште. 
Погледнете ја Сликата 7.

Слика 7: Ленти против лизгање на скалите

Покрај тоа, ленти против лизгање се залепија на рабовите од полиците во баровите, 
така што шишињата, стакларијата и другите предмети на полиците нема да паднат 
поради вибрации.

Слика 8: Ленти против лизгање на полиците во „лаунч“ баровите

Опрема и облека

Се направија следните промени за да се опфатат потребите на членовите на персоналот 
во поглед на безбедноста и здравјето.

�� Целата работна опрема (пр. ножеви, ножици, отворачи за вински шишиња) се 
провери и несоодветната опрема се замени.

�� Бидејќи кујната се прегреваше, се набави нов индукциски шпорет. Со ова се 
подобрија работните услови во кујната така што се намали температурата.

�� Во кујната се постави помоќен климатизер за да ја замени старата единица. 
Покрај тоа, се инсталираа поефективни филтри за воздух.

�� Барменот и помошникот бармен добија појаси за рачниот зглоб (еластични појаси 
за да се одржува топлината на рачните зглобови) со цел да се спречат повреди на 
зглобовите и болка во рачниот зглоб.

�� Со цел да се зголеми сигурноста на работата на помошникот бармен, се изработи 
нова работна станица со прилагодена висина.

�� За обезбедувањето се набави заштитна облека која воедно служи како униформа. 
Новите униформи го имаат логото на компанијата и вклучуват топли палта и 



Заштита на работниците во хотели, ресторани и угостителството
Ев

ро
пс

ка
 а

ге
нц

иј
а 

за
 б

ез
бе

дн
ос

т и
 зд

ра
вј

е 
пр

и 
ра

бо
та

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

EU
RO

PE
AN

 A
GE

N
CY

 FO
R 

SA
FE

TY
 A

ND
 H

EA
LT

H 
AT

 W
OR

K

124

■  An assessment was carried out of the schedule of staff  working in more diffi  cult 
conditions. This has resulted in security guards replacing each other outside in cold 
weather every 20 minutes. Those employees who work in bars are allowed breaks in 
their work.

R e s u l t s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t

The evaluation included carrying out a risk analysis of the work environment and 
assessing feedback from staff . Staff  meetings are held on a weekly basis, and either 
monthly or twice a month, issues are raised in respect of the working environment, for 
which realistic solutions are sought. There is a continuous dialogue with the staff  in 
order to ensure that the appropriate issues are addressed.

P r o b l e m  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n

The nightclub is a protected historical site and, as a result, there are restrictions on the 
amount and type of changes that can be carried out at the site. For example, the 
installation of lifts is prohibited, meaning that goods and materials have to be carried 
by hand around the site. In general, all work that needs to be done needs to comply 
with the limitations imposed by the historical status of the nightclub.

Due to the nature of the business, the management acknowledged that there are some 
areas in which they would not have maximum impact. For example, the lighting will 
never be exactly as required for the environment, the music will be loud and the physical 
and physiological aspects of night work should be considered at all times.

A s s e s s m e n t

Overall, the intervention has met its objectives. However, some issues remain to ensure 
that staff  follow-through on agreed changes. For example, there is a maximum limit on 
how loud the DJs can play music, but they do cross the limit at times. The management 
is at present trying to resolve this issue to ensure that it is technically impossible to 
exceed the established limit. Additionally, while all of the staff  are provided with 
earplugs, some of them do not wish to use them.

T r a n s f e r a b i l i t y

This type of risk assessment and intervention can be transferred easily to other 
organisations and countries. Nightclubs and lounges tend to be similar, and mainly 
cater for a young clientele.

C o n t a c t

Eve Veermets
Head of the Work Environment Council
OÜ Pro Personal
Vana-Posti 8
EE-10146 Tallinn
Tel. (372) 627 47 70
Fax (372) 631 30 23

R e f e r e n c e s

European Communities, Work and health in the EU — A statistical portrait — Data 1994–
2002, published in 2004 (http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-57-04-
807/EN/KS-57-04-807-EN.PDF).

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A
GEN
CY FOR S
AFETY AND H
EALTH AT W
ORK

7

LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

124

ракавици за работа во надворешни услови.
�� Се направи проценка на распоредот на персоналот кој работи во потешки 

услови. Како резултат на тоа, вработените во обезбедувањето се менуваа надвор 
на студеното време на секои 20 минути. На вработените во баровите им се 
дозволени паузи за време на работата.

Резултати и проценка на проектот
Проценката вклучуваше вршење на анализа на ризик на работната средина и проценка 
на повратните информации од персоналот. Се одржуваат средби на персоналот 
еднаш неделно или еднаш до два пати месечно, се покренуваат прашања во однос на 
работната средина, за кои се бараат реални решенија. Постојано се комуницира со 
персоналот со цел да се обезбеди решавање на најсоодветните прашања.

Утврдување и опис на проблемот
Ноќниот клуб е заштитено историско место и како резултат на тоа, постојат 
ограничувања за бројот и видот на промени кои може да се извршат на терен. На 
пример, забрането е инсталирање на лифтови, што значи дека стоката и материјалите 
треба да се носат рачно. Генерално, целата работа која треба да се изврши треба да 
биде во согласност со ограничувањата наметнати од историскиот статус на ноќниот 
клуб.

Поради природата на дејноста, раководството потврди дека постојат одредени 
области во кои тие нема да имаат максимално влијание. На пример, осветлувањето 
никогаш нема да биде такво какво што е потребно за животната средина, музиката 
ќе биде гласна и физичките и физиолошките аспекти на ноќната работа треба 
постојано да се имаат на ум.

Проценка
Генерално, интервенцијата ги исполни своите цели. Сепак, остануваат одредени 
прашања за да се осигура дека персоналот и понатаму ќе ги следи договорените 
промени. На пример, постои максимално ограничување за тоа колку гласно диск-
џокеите може да пуштаат музика, но понекогаш тие ги поминуваат границите. Во 
моментот раководството се обидува да го реши ова прашање за да се увери дека е 
технички невозможно да се надмине утврдената граница. Покрај тоа, иако целиот 
персонал има добиено тампони за уши, некои од вработените не сакаат да ги користат.

Преносливост
Овој вид проценка на ризик и интервенција лесно може да се пренесат на други 
организации и држави. Ноќните клубови и „лаунч“ баровите се слични и главно 
опслужуваат млада клиентела.

Контакт
Еве Веерметс (Eve Veermets)
Head of the Work Environment Council (Раководител на советот за работна средина)
OÜ Pro Personal
Vana-Posti 8
EE-10146 Tallinn
Тел.: (372) 627 47 70
Факс (372) 631 30 23

Референци
European Communities, Work and health in the EU — A statistical portrait — Data 1994–
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5.3.2 Kroger mot knark – Клубови против дрогата - Шведска 

Клучни точки
�� Да се развие политика која во кратки црти наведува како да се постапува со 

корисниците на дрога (гости и колеги) и како да се интервенира во таква ситуација.
�� Да се дадат насоки и обука по тоа прашање.
�� Да се создаде алатка за превенција на злоупотреба на дрога помеѓу вработените.
�� Да се намали употребата на дрога помеѓу гостите и вработените.
�� Да се создаде побезбедна и поздрава работна средина за вработените во клубот.

Општа рамка
Злоупотребата на алкохол и дрога е една од најголемите закани по здравјето и 
добросостојбата на луѓето. Поблискиот контакт со останатите европски земји и 
промената на ставовите веројатно ќе води до зголемена употреба на дрога и алкохол, 
а со тоа и до поголеми штети. Понатаму, рекреативната употреба на дрога во ноќните 
клубови е зголемена, што создава сериозни ризици за безбедноста и здравјето на 
вработените кои работат во клубовите. Последователно, овие промени создаваат 
поголеми барања за унапредување на здравјето, интервенција и потрага по нови 
методи за превенција.

Рекреативната употреба на дрога може да ја намали ефикасноста на постигнувањето и 
безбедноста на работа (HSE, 2004). Стапката на несреќи за лицата кои вршат злоупотреба 
на супстанци е околу четири пати поголема од онаа на просечен работник. До 40% 
од смртните случаи на работното место и околу половина од повредите на работното 
место може да се поврзат со злоупотреба на супстанци. Жртвата би можела да биде 
самиот корисник, колега, клиент или лице од јавноста (Луп – Loup 1994).

Резултатите од испитување на 445 вработени во Стокхолм покажуваат дека многу 
вработени имаат забележано употреба на дрога кај гостите и дека појавата на употреба 
на дрога кај вработените е поголема отколку кај општото население. Осумдесет и три 
проценти пријавиле дека во текот на изминатите шест месеци имаат видено гости под 
дејство на наркотици, а 43% гледале гости под дејство на наркотици секоја недела 
во дозволени простории. Речиси половина (46%) кажале дека тие всушност виделе 
како некој користи дрога во дозволена просторија во текот на изминатата година. 
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Шест проценти од вработените пријавиле дека имаат користено дрога барем еднаш 
(Грипенберг – Gripenberg, 2002).

Специјална рамка и позадина
‘Проектот Стокхолм спречува проблеми со алкохол и дрога (STAD)’ е најголемата 
инвестиција на Шведска во долгорочната развојна работа во рамките на полето на 
превенција од алкохол и дрога. Kroger mot knark (Клубови против дрогата) е еден од 
20 под-проекти на STAD, кој се спроведува во областа на Стокхолм, фокусирајќи се на 
централните и западните области.

STAD проектот, кој започна во 1995 година, е финансиран од Градот Стокхолм и Советот 
на округот Стокхолм. Општата цел на проектот е да утврди, да тестира и да процени 
ветувачки методи за превенција на проблеми со алкохол и дрога. Оваа долгорочна 
заложба обезбеди голема база на знаење за превентивна работа. Се врши проценка во 
соработка со Одделението за науки за јавно здравје во Институтот Каролинска.

Општите цели на проектот се следните:

�� да се развијат и тестираат методи за превенција на проблеми со алкохол и дрога;
�� да се охрабри интересот за превентивни мерки во деловната заедница и помеѓу 

надлежните органи и здруженија, со амбиција да се трансформира работата која 
се врши во проектот во рамките на редовните активности;

�� долгорочно да се намалат штетите и болестите како последица на дрога и 
алкохол.

Групи вклучени од самиот почеток се Одборот за лиценцирање, Полицискиот орган, 
Националниот институт за здравје, Окружната управа, Шведската организација на 
сопственици на ресторани, синдикатот и водечките ресторани.

Опис на активноста
Под-проектот Клубови против дрогата отпочна со STAD проектот во 2003 година со цел 
да се намали рекреативната употреба на дрога во барови/ноќни клубови/ресторани 
во Стокхолм. Проектот првично се фокусира на објекти во кои е забележана голема 
употреба на рекреативни дроги (пр. ноќни клубови). Триесет и три клубови заеднички 
работат да обезбедат безбедни работни места без дрога, за нивните вработени. 
Рестораните имаат дефинирано политика која во кратки црти наведува како да се 
постапи со корисници на дрога (гости и колеги), како да се интервенира во таква 
ситуација, итн. Воедно проектот дава насоки и обука по овие прашања, пр. како 
вратарот може да препознае корисници на дрога и како да се дизајнира безбеден клуб.

Сопствениците на ноќни клубови со ‘голем ризик’ кои отвораат доцна навечер, активно 
и јавно се ангажираат во заложбите да се намали употребата на дрога. Сопствениците 
учествуваат во различни работни групи и редовно се среќаваат и официјално го 
имаат создадено здружението ‘Клубови против дрога’. Сите членови имаат потпишано 
декларација која ги обврзува да учествуваат во активностите за превенција од дрога во 
ноќните клубови.

Интервенциската стратегија е да се намали достапноста на дрога и можностите да 
се користи дрога преку промени во физичката средина, воведување на политики за 
дрога и обука на персонал. Мобилизирана е акциона група која редовно се состанува 
и се состои од Одборот за лиценцирање, Полицискиот орган, Националниот институт 
за здравје, Окружната управа, Шведската организација на сопственици на ресторани, 
синдикатот и водечките ресторани.

Превентивната програма за дрога и алкохол за ресторани е алатка за превенција на 
злоупотреба на дрога и алкохол кај вработените. Програмата, заедно со политиката за 
дрога и алкохол, има за цел да создаде работно место без злоупотреба на дрога и/или 
алкохол. Програмата се состои од програма за обука за сите вработени, дополнителна 
обука за раководители и друг клучен персонал, тестирање и рехабилитација.
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Учествуваат следните клубови: Berns, Blue Moon Bar, Café Opera, East, Köket, Laroy, 
Riche, Spy Bar, Sturecompagniet, Sturehof, Alladin, Hotellet, Loge, Nox, OlssonsVideo, 
Solidaritet, Storstad, The Lab, The Plaza Club, Undici, White Room, Bar 54, Café Tivoli, 
Clarion Hotel, Gondolen, Göta Källare, Koh Phangan, Kvarnen, Ljunggren,Metro, Patricia, 
Restaurang Göteborg и Snaps.

Работи кои се однесуваат на политиката

Во објектите со голем ризик се изработени и имплементирани документи за политиката 
во писмена форма. Персоналот добива информации во писмена форма за политиката 
која се однесува на дрога, како и обука, а потоа тие ја потпишуваат политиката.

Обука

Програмата вклучува насочена обука: еднодневна обука која се однесува на политиката 
за сопствениците на ноќни клубови, еднодневна обука за вработените, двочасовна 
обука која се однесува на политиката за раководниот персонал и дводневна програма 
за обука за дрога за вратари.

Обуката за дрога за вратари ги опфаќа медицинските ефекти од употребата на дрога, 
како да се препознаат гости кои земале дрога, како соодветно да се интервенира, 
закони за дрога и алкохол, закони и регулатива за лиценцирани вратари и управување 
со конфликти. За опфатените теми се дискутира во групи и се вежба со играње улоги. 
Со цел да го поминат курсот и да добијат диплома, вратарите мора да добијат 70% или 
повеќе на писмен испит.

Програма за обука за сите вработени

Програмата за обука се состои од информации кои им се даваат на сите вработени 
и дополнителни информации кои им се даваат на новите вработени. Информациите 
може да се дадат на средби, други програми за обука, итн. и може да се објават 
на огласни табли или да се испратат на вработените преку електронска пошта. 
Намената на програмата за обука е да ја одржува и зајакнува сегашната политика.

Програмата за обука може да го вклучува следното:

�� влијанијата и последиците од злоупотребата на дрога и алкохол, од лична, како и 
од професионална гледна точка;

�� последиците доколку не се придржуваат кон политиката;
�� рехабилитација и поддршка;
�� ресурси надвор од работното место – поддршка и помош за зависниците.

Новите вработени мора да се информирани за политиката за дрога и алкохол на 
ресторанот.

Секој кој е на раководна позиција, како и другиот клучен персонал, ќе добијат 
дополнителна обука на годишно ниво. Намената е да се зголеми знаењето и способноста 
за справување со злоупотреба во рамките на работната сила.

Програмата за обука може да го опфати следното:

�� влијанијата на злоупотребата на дрога и алкохол врз работното место и 
општеството како целина;

�� како да се имплементира политика за дрога и алкохол, тестирање, позитивно 
тестирање, рехабилитација и ресурси за рехабилитација;

�� како да се информираат сите вработени за политиката за дрога и алкохол на 
ресторанот;

�� како да се „читаат“ знаците за злоупотреба, сомнеж за злоупотреба, дали 
вработениот е под дејство на алкохол и/или дрога и како да се документираат 
сомнежи за злоупотреба;

�� тајност. 
Снимен е филм за употребата на дрога во клубовите како дел од проектот.
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Тестирање

Тестирањето секогаш мора да се врши на правилен и смирувачки начин со цел: да се 
спречат (погрешни) позитивни тестови и да се уверат вработените дека правилно се 
постапува со тестовите и дека не постои ризик за манипулација со тестовите.

Рутините за тестирање (од самото тестирање до лабораториските резултати) секогаш 
мора да посочуваат дека ниеден вработен не е погрешно обвинет за злоупотреба 
на дрога и/или алкохол. Затоа од суштинска важност е целото тестирање да се 
врши од страна на медицински персонал и анализата да се спроведува во одобрена 
лабораторија.

Рехабилитација

Работодавачот е одговорен да ги увери вработените дека ќе им бидат достапни 
рехабилитација и третман при потврдена злоупотреба на супстанци. Намената на 
рехабилитацијата и третманот е да се прекине навиката на вработениот за злоупотреба 
на алкохол и/или супстанци со цел да му се овозможи на вработениот да се врати на 
работа. Вработените треба да се охрабруваат да побараат помош за нивната зависност 
надвор од работното место, како на пример од AA (Анонимни алкохоличари - Alcoholics 
Anonymous).

Рехабилитацијата може да вклучува советување, лична помош, институционално 
лекување и лекување во дневни центри. Независно од методот на рехабилитација, 
секогаш треба да постои консензус помеѓу давателот на услуги за рехабилитација и 
работодавачот.

Спроведување

Полицискиот орган оформи специјализирана група, Комисијата за клубови, чија цел 
е криминал поврзан со дрога во ноќните клубови. Комисијата за клубови има активна 
улога во проектот, учествува на средбите, за време на планирање и предавања и ги 
повикува вратарите на редовни средби. Понатаму, следењето и санкциите против 
ноќните клубови исто така се зголемени.

Кампањи за односи со јавноста и медиумски активности

Спроведени се голем број медиумски активности со цел да се мобилизираат важни целни 
групи, да се зголеми свесноста за проблемот и да се добие поддршка од заедницата 
за интервенцијата. Проектот се најави на вести на национални и локални телевизии, на 
радио и во весниците. Кон крајот на март 2004 година започна кампања за односи со 
јавноста. Односите со јавноста се состоеја од конференција за медиумите, огласи во 
информативни медиуми и активности во клубовите. Се претстави и веб-сајт.

Финансирање

Проектните активности се финансирани од STAD проект, полицијата и Мобилизација 
против дрогата - MOB (Mobilisering mot Narkotika). STAD проектот е финансиран од 
Градот Стокхолм и Советот на округот Стокхолм.

Резултати и проценка на проектот
Употребата на дрога се има намалено во клубовите кои учествуваат. Ова позитивно 
влијаеше на безбедноста и здравјето на клупските работници.

Различните под-проекти на STAD проектот постојано се проценуваат. Се врши проценка 
во соработка со Оддлението за науки за јавно здравје во Институтот Каролинска.

Проценката на STAD проектот покажа, на пример, дека насилството пријавено во 
полиција се намалило за 29% во областа на проектот за време на првиот период на 
набљудување од три години (Валин и др. – Wallin et al. 2003).

Во сите ноќни клубови е започната проценка на физичката средина и внатрешната 
работа во однос на политиката. Се користи специфична контролна листа и се разговара 
за резултатите со цел да се фокусираат активностите кон можните подобрувања.
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Резултатите од проценките се искористени за подобрување на работните методи и 
материјали. Резултатите постојано се претставуваат на различни целни групи кои 
учествуваат во проектите, како на пример вработените и полицијата, а потоа тие 
разговараат за резултатите. 

Примери на методи кои се користени во проценката се прашалници, интервјуа на фокус 
групи, опсервациони студии и студии врз основа на регистар.

Повеќе информации за проценките може да се најдат во серијата извештаи на STAD 
(достапни само на шведски јазик) (погледнете на http://www.stad.org).

Проценка и истражување во STAD проектот се спроведува во соработка со Институтот 
Каролинска, Одделението за науки за јавно здравје. За дополнителни информации, 
погледнете ја научната документација на веб-сајтот http://www.stad.org/

Проценка
Оценувањето и проценката на проектот се во тек. Интервенциските активности ќе 
продолжат и во иднина.

Преносливост
Интервенцијата лесно може да се пренесе во други земји.

Контакт
Проектен координатор:

Свен Андреасон (Sven Andreasson), STAD

Crafoords vag 6

S-113 24 Stockholm, Sweden

Тел.: (46-8) 737 51 27

Електронска пошта: sven.andréasson@stad.org or info@krogarmotknark.se

http://www.stad.org/projektet/eng/index.html

http://www.stad.org/
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5.4 Примери на добри практики во секторот за хотели/
ресторани/угостителство (Horeca) - Холандија 

5.4.1. Ергономски пристап во хотелската и ресторанската индустрија – 
Франција

Клучни точки
�� Проект кој ги обединува различните услуги за безбедност и здравје при работа и 

трговското здружение за хотелската индустрија.
�� Целокупна иницијатива вклучувајќи снимање на филм и практичен водич за 

ергономија во хотелската и ресторанската индустрија.
�� Финансирање на иновативни проекти во овој сектор.

Општа рамка
Бројот на професионални повреди и болести во хотелскиот и ресторанскиот сектор е 
голем. Може да се случат голем број професионални повреди, особено следните:

�� паѓање и лизгање.
�� несреќи поврзани со ракување и рачни операции.
�� повреди предизвикани од рачен алат.
�� паѓања од височина.
�� изгореници.
�� несреќи во патен сообраќај, итн.

Освен тоа, готвењето е активност која вклучува големи ризици, и тоа: лизгање, паѓање, 
исекотини, бучава, итн.

Затоа безбедноста и здравјето при работа имаат многу важни економски и социјални 
импликации во хотелскиот и ресторанскиот сектор.

Специјална рамка и позадина
Постојат речиси 6.000 објекти во хотелската и ресторанската дејност во регионот 
Аквитанија: 1.500 хотели со ресторани и 4.200 ресторани и кафулиња-ресторани.

Повеќе од 15 години, Регионалниот фонд за здравствено осигурување на Аквитанија 
(CRAM) воспоставуваше различни контакти со организациите кои ја претставуваат оваа 
индустрија, со цел да ја подигне свеста во индустријата и толеранцијата за безбедност 
и работните услови колку е можно порано, пред да ги изгради или измени своите 
објекти, како и да го подобри здравјето на вработените.

На 29 ноември 1989 година се потпиша првиот регионален договор за цели (Convention 
Régionale d’Objectifs) за тригодишен период помеѓу Регионалниот фонд за здравствено 
осигурување на Аквитанија и Асоцијацијата за хотелската индустрија во тоа време. 

На 30 јануари 1995 година се потпиша вториот регионален тригодишен договор со 
трикратна цел:

�� да поттикне толеранција за безбедност во фазата на дизајн на работното место, 
особено со инсталирање на соодветна опрема;

�� да ги подобри работните услови и да ги намали ризиците за корисниците;
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�� да вклучи програма за обука за сите вработени, вклучувајќи раководен персонал, 
која се однесува на ризици при работа и хигиена на храна.

Вториот регионален договор за цели имаше многу позначајно влијание од првиот, 
особено поради промотивната кампања која ја спроведе Регионалната федерација 
на хотелската индустрија (FRIH) и Генералното трговско здружение за хотелската 
индустрија за регионот Гиронде (SGIHG) кое имаше 900 членови во тоа време.

Одобрен од сите одделенски федерации за хотелската индустрија, овој договор ја 
потврди волјата на индустријата и регионалниот фонд за здравствено осигурување 
на Аквитанија (CRAM) да се подготви политика за безбедност за фирмите во регионот. 
Додаток кон договорот за дополнителна година беше потпишан на 19 јануари 1998 
година.

Потоа, се основаа одделенските трговски здруженија за хотелската индустрија (UMIH: 
Union des Métiers del’Industrie Hôtelière) за да се заменат организациите FRIH и SGIH, а 
CRAM разви свои иницијативи за партнерство со нив. CRAM исто така учествуваше на 
Националниот конгрес на UMIH во Ла Рошел на 5 декември 2001 година за да ги опише 
иницијативите преземени во регионот Аквитанија и да поттикне нивно унапредување.

Бидејќи пристапот на CRAM Аквитанија беше многу позитивно оценет од Францускиот 
национален фонд за здравствено осигурување за вработените (CNAMTS) и националната 
унија UMIH, се изготви повелба за партнерство за да ја обврзе индустријата на 
Националниот договор за цели кој беше потпишан на 5 септември 2001 година за 
период од четири години.

CRAM имплементираше 28 договори за безбедност и здравје при работа во рамките 
на овој национален договор за цели, што претставува износ од околу 500.000 евра 
доделени од CRAM Аквитанија за подобрување на работните услови и здравјето на 
вработените. Самите претпријатија инвестираа околу 2.150.000 евра во текот на 
четирите години. Финансиската помош од CRAM претставува 23% од овој износ. 

До денес, 68 ресторани и хотели/ресторани во регионот на Аквитанија имаат корист 
од советите и финансиската помош од CRAM Аквитанија во вкупен износ од 1.189.200 
евра, за инвестиција од претпријатијата во работните услови и безбедноста која 
изнесува 5.030.000 евра. Затоа придонесот на CRAM Аквитанија претставува околу 24% 
од овие инвестиции.

Повторно, со цел да се подигне корпоративната свест и да се унапредат безбедноста и 
здравјето при работа, службата за безбедност и здравје при работа на CRAM Аквитанија 
и трговското здружение за хотелската индустрија од Дордоња делуваа како партнери за 
да ја подигнат свеста кај претпријатијата во хотелската и ресторанската индустрија во 
Дордоња во врска со ризиците поврзани со нивната дејност и ергономика на работната 
станица.

Опис на активноста
Пред повеќе од две години, CRAM Аквитанија предложи да се поддржи проектот за 
колективно дејствување започнат од службата за безбедност и здравје при работа од 
Периже, во партнерство со UMIH од Дордоња и да им се помогне на претпријатијата во 
хотелската и ресторанската индустрија во пристапот кон превенција на професионален 
ризик. 

Трипартитниот договор потпишан на 22 мај 2003 година ги дефинираше следните 
аспекти.

Службата за превенција на ризик на CRAM Аквитанија:

�� Сними илустративен филм кој ги прикажува придобивките од усвојувањето 
ергономски пристап во хотелската индустрија и предложените иницијативи 
за превенција на ризик. Збирката на лични доживувања на раководители на 
компании е она што овозможи снимање на овој филм за подигање на свеста со 
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of this awareness-raising fi lm entitled ‘Ergonomic approach in the hotel and 
restaurant industry: A new key to progress’. The fi lm was produced by a team from 
CRAM Aquitaine, a cameraman, a director, a safety inspector and an engineer in 
partnership with an ergonomist and industrial doctors of the Périgueux OH&S 
Service. It was previewed at the symposium organised by the Périgueux OH&S 
Service on 27 October 2003 at the International School of Management in the Hotel, 
Restaurants and Tourism Industry, at Savignac les Eglises for all the industry players in 
the ‘département’.

■  Disseminated the fi lm, ‘Ergonomic approaches in the hotel and restaurant industry 
— A new key to progress’, on VHS cassettes and CD-ROMs in the leading 
establishments. Since its production, almost 1 000 copies of the fi lm have been 
disseminated, either at general meetings of the UMIH or via ergonomists and the 
Prevention Institution. During the Equip’Hôtel trade fair held from 5 to 9 November 
2006, the fi lm was shown on closed-circuit TV on the stand of CRAM Aquitaine (in 
partnership with the national institute for research and safety (INRS) and the Île-
de-France regional health insurance fund (CRAMIF)), and the latter organisation 
hopes to disseminate nearly 400 additional CDs.

■  Raised awareness regarding occupational risk prevention and assessment.
■  Financially assisted eligible enterprises through OH&S contracts.

The UMIH of Dordogne:

■  led the industry down the path to modernity with the support of all the partners 
and the institutional resources able to help in this;

■  provided information on this approach and raised awareness among its relays and 
members;

■  taken part in writing and promoting the single document on occupational risk 
assessment;

■  facilitated the appointment of resource personnel.
The Périgueux OH&S Service:
■  wrote the ‘ergono-guide’, a practical guide to ergonomics in the hotel and restaurant 

industry;
■  organised and funded the symposium of 27 October 2003;
■  made ergonomists available to support the action of the industrial doctors;
■  presented the multi-disciplinary project at the National Congress of Occupational 

Medicine in Bordeaux in June 2004.

The ergono-guide was presented in May 2006, on the occasion of ‘OH&S seminars’ 
organised by the INRS. Five hundred copies have been disseminated to date, chiefl y to 
enterprises in the Dordogne region, and 50 to the INRS, to the ‘Conseil Général’ (County 
Council), the Regional Council and the UMIH. The OH&S Service plans to print 500 
additional copies which will be available at the end of October.

Dordogne has more than 700 representatives of the hotel and restaurant trades, a 
sector of activity and employment which is now tending to evaluate occupational risks 
and to improve working conditions

R e s u l t s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t

A success, this project is continuing with the preparation of a practical guide on the 
ergonomics of design and use of work premises and equipment. This guide is produced 
by CRAM Aquitaine, in partnership with the regional directorate for labour, employment 
and vocational training (DRTEFP) for Aquitaine, UMIH Aquitaine, the labour inspection 
doctors, the local UMIH organisations and a consulting fi rm.
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наслов ‘Ергономски пристап во хотелската и ресторанската индустрија: Нов клуч за 
напредок.’ Филмот го продуцираше тим од CRAM Аквитанија, камерман, режисер, 
инспектор за безбедност и инженер во партнерство со ергоном и индустриски 
доктори од Службата за безбедност и здравје при работа од Периже. Се прикажа 
на симпозиумот организиран од Службата за безбедност и здравје при работа 
од Периже на 27 октомври 2003 година на Меѓународната школа за управување 
во индустријата за хотели, ресторани и туризам, на Savignac les Eglises за сите 
индустриски учесници во ‘одделот’.

�� Го дистрибуираше филмот ‘Ергономски пристапи во хотелската и ресторанска 
индустрија – Нов клуч за напредокот’ на VHS касети и ЦД-РОМ во водечките 
установи. Од неговото снимање, поделени се речиси 1.000 примероци од филмот 
на генерални средби на UMIH или преку ергономи и Институтот за превенција. За 
време на саемот Equip’Hôtel кој се одржa од 5 до 9 ноември 2006 година, филмот 
беше прикажан на телевизија од затворен тип на штандот на CRAM Аквитанија 
(во партнерство со Националниот институт за истражување и безбедност (INRS) и 
Регионалниот фонд за здравствено осигурување Île-de-France (CRAMIF)), при што 
Регионалниот  фонд се надева да подели речиси 400 дополнителни ЦД-а.

�� Подигање на свеста во однос на превенцијата и проценката на ризик при работа.
�� Финансиски потпомогнати квалификувани претпријатија преку договори за 

безбедност и здравје при работа.

UMIH од Дордоња:

�� ја водеше индустријата на патот кон модерноста со поддршката од сите партнери 
и индустриските ресурси кои можат да помогнат во ова;

�� даде информации за овој пристап и ја подигна свеста помеѓу своите ангажирани 
лица и членови;

�� учествуваше во пишувањето и промовирањето на документ за проценка на ризик 
при работа;

�� го олесни назначувањето на персонал за ресурси.
Службата за безбедност и здравје при работа од Периже:

�� го напиша ‘ергоно-водичот’, практичен водич за ергономија во хотелската и 
ресторанска индустрија;

�� организираше и финансираше симпозиум на 27 октомври 2003 година;
�� обезбеди достапност на ергономите за да ја поддржат активноста на 

индустриските доктори;
�� го претстави мулти-дисциплинарниот проект на Националниот конгрес за трудова 

медицина во Бордо во јуни 2004 година.

Ергоно-водичот се претстави во мај 2006 година, по повод ‘семинари за безбедност и 
здравје при работа’ организиран од INRS. До денес поделени се петстотини примероци, 
главно на претпријатија во регионот Дордоња и 50 на INRS, на ‘Окружниот совет’, 
Регионалниот совет и UMIH. Службата за безбедност и здравје при работа планира да 
испечати дополнителни 500 примероци кои ќе бидат достапни кон крајот на октомври.

Дордоња има повеќе од 700 претставници на хотелската и ресторанската трговија, 
сектор на активност и вработување кој сега има тенденција да ги процени ризиците 
при работа и да ги подобри работните услови.

Резултати и проценка на проектот
Овој успешен проект продолжува со подготовка на практичен водич за ергономија 
на дизајн и употреба на работни простории и опрема. Водичот е изработен од CRAM 
Аквитанија, во партнерство со Регионалниот директорат за труд, вработување и стручна 
обука (DRTEFP) за Аквитанија, UMIH Аквитанија, доктори од трудова инспекција, 
локалните организации на UMIH и консултантска фирма.
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На саемот Equip’Hôtel кој се одржа во Париз од 5 до 9 ноември 2006 година се претставија 
пет илјади примероци од овој водич. UMIH е одговорна за неговата промоција.

Фактори за успех за овој проект се силната мобилизација на услуги за безбедност и 
здравје при работа и прецизно дефинираното партнерство со многу јасна поделба на 
задачите помеѓу различните институции кои учествуваа.

За да се илустрира овој проект, подолу се изнесени три доживувања на различни 
иновативни иницијативи извршени во рамките на овој проект.

Жаклин Лејмари (Jacqueline Leymarie), Auberge de la Truffe (Сорже)

‘Откако колективно се консултиравме со персоналот и според архитектонски план, ја 
контактиравме службата за индустриска медицина, која ни зборуваше за ‘ергономија’, 
што беше нов збор за нас. Ги контактиравме CRAM Аквитанија кои, покрај нивниот 
совет, ни помогнаа финансиски. Оттогаш ние сме многу подобро организирани во 
кујната. Ризиците се ограничени на физичко и умствено ниво: постојат помалку ризици 
за горење, многу острите ножици се чуваат на вистинското место и имаме нелизгав под, 
одржување кое е олеснето со машина за чистење која е достапна за сите. Во однос 
на ергономијата, работните маси се поставени на соодветната висина и достапни се 
седишта за одредени работи. Можеме соодветно да управуваме со работното време. 
Работењето на пријатно место е важно за персоналот: тие се помалку напнати и под 
помал стрес, нивната лојалност се зголеми и оваа година немавме отсуства.’

Џеки Васур (Jacky Vasseur), Relais des 5 Châteaux (Везак)

‘Благодарение на креативноста на готвачите и организацијата на работата во кујната, 
работните услови се подобрија. Сега секој може да се движи во кујната без да им пречи 
на другите, како резултат на што се заштедува време во однос на услугата. Кога губам 
вработени, причината за тоа е што тие основале свој бизнис или заминале со цел да 
бидат готвачи во големи кујни.’

Доминик Дук (Dominique Duc), Auberge de le Petite Reine (Сиорак-ан-Перигорд)

‘Со попријатни работни услови, на моите вработени им е полесно да се однесуваат 
пријателски со гостите. Почнав со олеснување на работата за моите вработени. Ја 
поставив целата опрема така што нема да биде потребно вработените да се качуваат 
по скала или постојано да се наведнуваат. Барам од вработените да ја одржуваат 
кујната во беспрекорна состојба: се заштедува време и се обезбедува чистота. Што 
се однесува до испораките, при градење на кујната, обезбедив место за испорака со 
пристапни рампи за количките, за да се избегне замор; кога ќе пристигне службата за 
испорака, целиот мој тим доаѓа за да ја прими стоката, со што се намалува стресот. 
Не потрошив дополнителни парични средства на создавање услови за безбедност за 
моите вработени. На крајот, обезбедувајќи му на мојот тим ефикасен работен алат, со 
добар квалитет и во добра состојба, се добива поврат на инвестиција од 99%.’

Утврдување и опис на проблемот
Од 1992 година, CRAM Аквитанија работи во ресторанската и угостителската дејност. 
Сепак, превенцијата на професионални повреди и болести не е една од основните 
загрижености на раководителите на компаниите. Потребно е големо присуство на ова 
поле, но за жал CRAM нема ресурси за ова.

Превенцијата на професионален ризик е долгорочна задача и CRAM прави сѐ што е 
можно за да воспостави партнерства. За партнерствата е потребно големо присуство 
и следење, а без тоа со текот на време се губи интересот за преземените иницијативи.

Од друга страна, оние оператори на ресторани кои јасно разбраа дека е важно да се 
овозможат безбедни работни услови во фазата на дизајн или за време на обновување 
на просториите, се вистинските промотори на превенцијата на ризикот при работа.
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On the other hand, those restaurant operators who clearly understood that it was 
important to allow for safe working conditions in the design stage, or during revamping 
of the premises, are true promoters of occupational risk prevention.

A s s e s s m e n t

The project enabled CRAM Aquitaine (both in its services and its actions) to become 
better known to those in the business who are members of a trade association. The 
latter make more allowance for occupational risk prevention on an everyday basis, 
although they account for only 20 %  to 30 %  of the industry. The others are not 
members and are therefore not well-informed.

The OSH contracts enabled them to be aided, but the national target agreement has 
expired since September 2005, and for the time being it has not been renewed. Those 
in the industry cannot understand why this is: some of them have plans for improvement 
requiring major investment, and without aid from CRAM this becomes very diffi  cult.

T r a n s f e r a b i l i t y

This project can be transferred to other countries and sectors, but it requires major 
deployment of the occupational health and safety services.

C o n t a c t

Serges Coubes
CRAM Aquitaine
80 av Jallère 
F-33053
Bordeaux Cedex 
Tel. (33) 556 11 64 00
Fax (33) 556 39 55 93
E-mail: serge.coubes@cramaquitaine.fr

Violence, harassment and discrimination in Horeca

According to the working conditions survey of the Eurofound (2000), 12 %  of 
hospitality workers experience intimidation, the second highest fi gure of all the 
sectors surveyed and 3 % higher than in the overall economy. The European 
Agency for Safety and Health at Work (2000) has also identifi ed the sector as a 
high risk sector for physical violence; 8 %  of hotel and restaurant workers (ESWC 
data, 2000) have been subjected to intimidation while at work during the last 12 
months. 

In the last few decades, personally attending to customers has gained importance 
throughout the service sector and in hotels and catering, and awareness has increased 
regarding the importance of employee behaviour and attitudes towards customers. 
Hotel and restaurant workers need a customer service orientation and a focus on 
customer satisfaction. But they may be confronted with excessive demands from 
clients and customers leading to abusive behaviour (Vittorio Di Martino, et al. 2003).

A large number of employees in hotels and catering work directly with their 
clients, as service suppliers, e.g. waiting staff , or less directly as cleaning staff  or 
chamber maids. This can be a source of stress (ILO, 2003). A survey by Grimaud, 
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Проценка
Проектот овозможи CRAM Аквитанија (на полето на своите услуги и своите активности) 
да стане подобро познат на оние во дејноста кои се членови на трговско здружение. 
Вторите даваат поголем надоместок за превенција на професионален ризик на дневно 
ниво, иако тие претставуваат само 20% до 30% од индустријата. Другите не се членови 
и затоа не се добро информирани.

Договорите за безбедност и здравје при работа им овозможија да бидат потпомогнати, 
но националниот договор за цели прекина да важи уште од септември 2005 година и 
засега не е обновен. Учесниците во индустријата не можат да ја разберат причината за 
ова: некои од нив имаат планови за подобрување за кои е потребна голема инвестиција 
и без помош од CRAM, ова е многу тешко.

Преносливост
Овој проект може да се пренесе на други држави и сектори, но потребно е поголемо 
распоредување на службите за безбедност и здравје при работа.

Контакт
Серж Кубе (Serges Coubes)
CRAM Aquitaine
80 av Jallère
F-33053
Bordeaux Cedex
Тел.: (33) 556 11 64 00
Факс: (33) 556 39 55 93
Електронска пошта: serge.coubes@cramaquitaine.fr

Насилство, вознемирување и дискриминација во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство

Според испитувањето на работните услови од Eurofound (2000), 12% од работниците 
во угостителството се жртви на заплашување, втората најголема бројка од сите 
испитани сектори и 3% повеќе отколку во целокупната економија. Европската 
агенција за безбедност и здравје при работа (2000) исто така го утврди овој сектор 
како сектор со голем ризик за физичко насилство, 8% од хотелските и ресторанските 
работници (податоци од ESWC, 2000) биле изложени на заплашување додека биле на 
работа во текот на последните 12 месеци.

Во изминатите неколку децении, личното опслужување на клиентите стана важно 
во секторот на услуги и во хотелите и угостителството и се зголеми свесноста за 
важноста на однесувањето на вработените и ставовите кон клиентите. Хотелските 
и ресторанските работници треба да се ориентирани кон потрошувачите/гостите 
и да се фокусираат на задоволството на потрошувачите/гостите. Но тие може да 
се соочат со прекумерни барања од клиентите и гостите, кои водат до навредиво 
однесување (Виторио Ди Мартино и др. – Vittorio Di Martino, et al. 2003).

Голем број вработени во хотелите и угостителството работат директно со нивните 
клиенти, како добавувачи на услуги, пр. келнери, или помалку директно како 
персонал за чистење или собарки. Ова може да е извор на стрес (ILO, 2003). Едно 
испитување од Гримо и др. – Grimaud, et al. (2002) покажува дека 42% од вработените 
сметаат дека односите со клиентите се стрес-фактор. Речиси 37% имаат доживеано 
сексуална навреда. Виторио Ди Мартино, и др. (Vittorio Di Martino, et al. - 2003) 
забележува зголемен ризик за изложеност на насилство за вработените чија работа 
опфаќа контакт со јавноста и особено оние работници кои работат со готовина или 
имаат капацитет за извршување, како што се вработените од обезбедувањето.
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Физичката како и вербалната злоупотреба и агресија се проблем во секторот. Иако 
ризиците обично се поголеми во барови и пабови каде што гостите пијат повеќе 
алкохол, работниците во ресторани и особено на места за брза храна и ресторани за 
храна за носење (која се нарачува и се зема од ресторанот) исто така се изложени на 
голем ризик за насилство и вознемирување. Вахтера и Пенти – Vahtera & Pentti (1999 
во ILO, 2000) ја истакнуваат ранливоста на келнерите. Тие анализирале цифри од 
1990 и 1997 година и во двете години 75% од келнерите пријавиле дека повремено 
се изложени на насилство.

5.4.2. Намалување на обемот на работата во секторот за хотели, ресторани 
и угостителство – Холандија

Клучни точки
�� Договор поддржан од државата (‘Arboplusconvenant’) 

помеѓу социјалните партнери за да се намали обемот на работата 
за 10% за три години.
�� Договорот вклучуваше голем број активности и обезбеди 

корисни практични информации и работни материјали.
�� Проектот и неговиот исход внимателно се проценија, а 

резултатите квантитативно се измерија. 

Општа рамка
Проектот опфати три воoбичаени занимања во хотелскиот и ресторанскиот сектор – 
работа како рецепционери, кујнски персонал и келнери. Четвртата група на мешани 
занимања беше класифицирана како ‘Други’.

Вкупно во секторот за хотели, ресторани и угостителство во Холандија во 2000 година 
биле вработени повеќе од 266.000 лица во 27.000 претпријатија. За 2004 година оваа 
бројка се процени на 319.000 лица; 24.500 или 91% од претпријатијата се мали и средни 
претпријатија со помалку од 20 вработени. Најголем дел од вработените (141.000 или 
53%) работат во овие мали претпријатија.

Буџетот за овој проект изнесуваше 4,5 милиони холандски гулдени или приближно 2 
милиони евра. Министерството за социјални работи и вработување (SZW) надомести 
50% од трошоците. Останатите 50% беа покриени од организацијата на работодавци 
Koninklijk Horeca Nederland (KHN), а синдикатите го поддржаа проектот со лично 
учество. На крајот се пресметаа трошоците за индустријата во износ од приближно 1,8 
милиони евра и 200.000 евра за лична поддршка.

Специјална рамка и позадина
Главните причини за преземање на активноста беа следните:
�� голем обем на работа;
�� натпросечна стапка на болести и отсуство.

Активноста ја вршеа пет организации: Здружението на работодавци (KHN) и неговиот 
Центар за знаење и иновации (BEHC), два синдикати (FNV, CNV) и Министерството за 
труд и социјални работи (SZW).

(1) Koninklijk Horeca Nederland (Федерација на работодавци) – www.Horeca.org

(2) Bedrijfschap Horeca en Catering (Центар за знаење и иновации за секторот за хотели, 
ресторани и угостителство) - http://www.bedr-Horeca.nl/index.jsp
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(3) FNV Horecabond (синдикат) — http://www.Horecabond.fnv.nl

(4) CNV Bedrijvenbond (христијански синдикат) — http://www.cnv.nl/home

(5) SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid — http://www.min.szw.nl

Главната цел беше намалување на обемот на работа за 10%.

Мерките за постигнување на оваа цел беа следните:

�� мерење на почетната точка (состојба) на почетокот на проектот во најмалку 1.000 
претпријатија;

�� управување со одлуки и средби во врска со работната организација (‘Werkoverleg’);
�� имплементирање на мерки за збогатување на работата, ротирање на работата и 

зголемување на опсегот на работни должности и одговорности;
�� пристапи за подобрување на организацијата на работни процеси и технологијата 

и опремата на работните места;
�� проценка на техничките услови во однос на обемот на работа;
�� мерки за да се избегне неправилното плаќање на плати;
�� мерки за обука на персоналот за справување со агресивни клиенти;
�� тестирање на мерки за намалување на обемот на работата во осум пилот-

компании.

Трите стратегии за да се постигне целта може да се резимираат како градење на свеста, 
подобрување на комуникацијата и поддршка на решенијата.

Опис на активноста
Главните методи користени во активноста се информативна кампања, интернет веб-сајт, 
практични, добро организирани и добро дизајнирани алатки за насоки и документи, 
како и алатки за проценка на ризик за обем на работа во секторот за хотели, ресторани 
и угостителство. 

Проценка

‘Quick Scan Werkdruk’ е алатка која се базира на софтвер за утврдување на структурата 
и степенот на обем на работа на работните места. Quick Scan Werkdruk е мерна алатка 
развиена од TNO и усвоена во секторот за хотели, ресторани и угостителство (TNO, 
Арбеид – Arbeid, 2005).

Quick Scan се користеше на почетокот од периодот на договорот за да се утврди 
почетната (нулта) точка. На крајот од периодот, повторно се употреби Quick Scan за 
да се процени исходот од активноста која се однесува на обемот на работа. Повеќе од 
5.500 вработени или самовработени лица пополнија Quick Scan Werkdruk.

Учество

Околу 25% од холандските претпријатија во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство го воведоаа ‘Werkoverleg’. Ова се средби за да се разговара за 
организацијата на работата.

Според завршното мерење (‘Eindmeting’,TNO Arbeid 2004), приближно 20% користеа 
ротирање на работата како метод за намалување на обемот на работа.

Приближно 15% од сите претпријатија воведоа дијалози за соработка и развој.

Околу 7,5% од компаниите со вкупно 80.000 вработени извршија проценка на ризик 
(TNO Arbeid, 2004).

Околу 4.800 претпријатија склучија договор со Службите за безбедност и здравје 
при работа за да ги подобрат работните услови. Ова е чекор надвор од периодот 
на договорот за да се подобрат работните услови и да се поддржат компаниите во 
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реинтегрирање на болните вработени.

За време на активноста се организираше семинар, ‘Omgaan met agressie’ (‘Како да се 
справите со агресија’) и учествуваа 864 вработени. На овие семинари и преку тимски 
дијалози се решаваа проблемите со сексуално вознемирување, малтретирање и 
дискриминација) (‘intimidatie, pesten, discriminatie’).

За време на семинарите за агресија, произлезе проблемот со сексуалното 
вознемирување и малтретирање од колеги и надзорници. Проектот не понуди конкретни 
семинари за овие прашања, но ги воведе темите во својот прирачник за тимски дијалози 
(‘Sammenwerkings-gesprekken’).

Алатки за насочување

За време на проектот, се создадоа повеќе практични алатки за насочување. Се решаваа 
шеснаесет области или теми:

Мерки за управување:

�� средби: придобивката на отвореноста,
�� намалување на трошоците со намалено отсуство поради болест,
�� планирање на времето и добра рамнотежа,
�� ротирање на работата,
�� брзо готвење, но без брзање,
�� помалку работа преку паметно купување,
�� продажни центри.

Мерки за персонал:

�� дијалози за развој – заеднички разговор за иднината,
�� дискусии за соработка – работење и работење заедно,
�� мотивација и награда,
�� лидерство (de situatie de baas),
�� обука за работата: учење од колегите.

Мерки кои се однесуваат на работните услови:
�� придобивките на инвестирањето во персонал и опрема,
�� ергономија и физичко оптоварување,
�� ергономија и повреда од повторлив напор (RSI),
�� подобро чистење.

Мерки за комуникација

Проектот ја истакна потребата од ефективни мерки за комуникација. Евалуацискиот 
извештај ги измери овие мерки во бројки (KPMG BEA).

�� Се организираа 125 презентации во секторот за хотели, ресторани и угостителство, 
со 2.600 учесници;

�� Се поделија повеќе од 36.000 прирачници;
�� повеќе од 50.000 посетители го погледнаа веб-сајтот ‘Happy Horeca’. Претходниот 

веб-сајт http://www.happyHoreca.nl сега е: http://www.rie.nl/contentpage.
php?page=ries&branche_id=350

�� Се поделија повеќе од 350.000 примероци од публикацијата во форма на весник 
со четири страници со информации.

Други проектни мерки

Со проектот се промовираа голем број придружни мерки: 

�� технички подобрувања (подобра ергономија, намален ризик за несреќи, 
вентилација, итн.);

�� подобро планирање на времето;
�� подобрено плаќање преку подобра организација.
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Резултати и проценка на проектот
Проценката вклучуваше квантитативно испитување на мерките кои се воведоа во 
компаниите.  Во 2004 година главно се вршеше квантитативна проценка од страна на 
TNO Arbeid (TNO Arbeid, 2004). KPMG објави проценка со повеќе квалитативни елементи 
(KPMG BEA, 2004).

Бројките во следната табела покажуваат колку лица учествуваа во првиот и вториот 
Quick Scan Werkdruk и колкав процент од нив страдаа од преоптоварување (‘werkdruk-
die-leidt-tot-overbelasting’).

Табела 8: Промена на бројот на вработени погодени од прекумерен обем на работа во 
периодот од 2000 до 2004 година

Професија Број во 2000 Резултат за 
2000

Број во 2004 Резултат за 
2004

Рецепционер 162 40.9% 140 45.4%

Кујна 789 32.7% 645 29.4%

Келнер 1396 33.1% 1382 27.5%

Друго 601 36.7% 466 32.1%

Вкупно 2948 34.2% 2633 29.7%

Четири ипол проценти помалку вработени страдале од преоптоварување во текот на 
периодот. Ова е намалување од 13.2% од почетната точка, т.е. беше постигната целта. 
Покрај тоа, бројот на денови на отсуство поради болест беше намален од 2000 до 2004 
година.

Табела 9: Промена на бројот на вработени кои отсуствувале од работа поради болест од 
2000 до 2004 година

Процент на вработени кои отсуствувале 
од работа поради болест во последните 

12 месеци

Резултат за 2000 Резултат за 2004

Никогаш 56.1 58.8

Помалку од 1 недела 20.5 24.3

1-2 недели 11.0 9.0

2-6 недели 6.6 4.1

6-13 недели 2.6 1.7

Повеќе од 13 недели 3.2 2.1

Овие цифри покажуваат јасно намалување на обемот на работа.

Вкупната стапка на отсуство поради болест беше намалена од 3.8% во 2000 година на 
2.6% во 2003 година. Бројот на лица кои предвремено се пензионирале се намали од 
0.65% во 1998/1999 на 0.1% во 2003 година (KPMG BEA 2004).

Според TNO, холандската индустрија за хотели и угостителство заштеди 7,2 милиони 
евра како резултат на намалувањето на обемот на работа и неговото влијание врз 
отсуствата поради болест.
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Утврдување и опис на проблемот
Целното намалување на обемот на работа не можеше да се постигне за сите 
функционални групи. Рецепционерите се жалеа на зголемен обем на работа; стапката 
се зголеми од 40.9% во 2000 до 45,4% во 2004 година. Како причина за овој негативен 
развој, TNO ARBEID го наведува растечкиот број на различни работни задачи кои им се 
даваат на рецепционерите (TNO Arbeid, 2004).

Ништо не укажува на тоа дека која било од групите наишла на насилство.

Проценка
Главните цели се постигнаа. Проектот е многу добро документиран и оценет.

Фактори за успех се следните:

�� трипартитен пристап,
�� големина на активноста,
�� достапни финансиски средства,
�� фокус на комуникација и свесност, и
�� збир на многу добро развиени алатки за помош кои произлегоа од активноста.

Промотерите на проектот можеа јасно да покажат дека намалувањето на обемот на 
работа беше ситуација корисна за сите, како за работодавците, така и за вработените.

Преносливост
По проектот за секторот за хотели, ресторани и угостителство, се воведоа дополнителни 
две ‘Arbo-Convenants’ во секторот. Meтодологијата на овие проекти е слична на 
методологијата на Договорот за хотели, ресторани и угостителство; тие се слично 
организирани и финансирани.

Во секторот на угостителство се воведени два поврзани договори, првиот од 2002 до 
2004 година, и со продолжување до 2007 година, ‘Arboplusconvenant Contractcatering 
inzake verzuim- enreïntegratiebeleid werkdruk en licha-melijke belasting’ (Договор за 
безбедност и здравје при работа за угостителство по договор кој се однесува на мерки 
за отсуство и реинтеграција, стрес и физичко оптоварување).

Договорот за продолжување има три главни цели:

�� намалување на отсуствата поради болест за 20% од 9,3% во 2003 година на 7,4% 
во 2006 година;

�� намалување на процентот на вработени кои се изложени на стрес од 41,5% на 
33,2% (намалување од 20%);

�� намалување на процентот на вработени кои се изложени на тешка работа од 
44,5% на 37,8% (намалување од 15%).

Буџетот беше во износ од 1 милион евра, кои заеднички го делат Министерството за 
социјални работи и труд и социјалните партнери.

Тековниот ‘договор за безбедност и здравје при работа во рекреативниот сектор – 
базени – кој се однесува на мерки за отсуство и реинтеграција, физичко оптоварување, 
агресија и изложеност на клима, бучава и супстанци’ делува со слични квантитативни 
цели и сличен буџет.



Заштита на работниците во хотели, ресторани и угостителството
Ев

ро
пс

ка
 а

ге
нц

иј
а 

за
 б

ез
бе

дн
ос

т и
 зд

ра
вј

е 
пр

и 
ра

бо
та

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A
GEN
CY FOR S
AFETY AND H
EALTH AT W
ORK

7

LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

140

Цитати

Ван Шие (Van Schie), BHenC:

„Трошокот за намалување на обемот на работа придонесува за двократни или 
трократни заштеди. Работодавците и вработените кои ги користеа алатките 
HappyHoreca истакнаа дека намалувањето на обемот на работа води до многу 
поголемо задоволство од работата кај вработените, до поголемо задоволство помеѓу 
гостите и до пораст на обртот.“

Пендерс - Penders FNV:

„Работниците може активно да преземаат мерки за намалување на нивниот обем на 
работа бидејќи нивните работодавци ги поддржуваат. Но успехот ќе биде ефективен 
доколку претпријатијата навистина ја препознаат важноста на HappyHoreca. Многу 
претпријатија ја немаат воочено вредноста на HappyHoreca. Има уште многу што 
треба да се направи.“

Шорман – Schormann, KHN:

„Работодавците во секторот за хотели, ресторани и угостителство се отворени за 
создавање добри работни услови. Безбедната и подобра организација води до 
подобра услуга и поголема стапка на поврат. Работодавачот треба безбедно и 
ефективно да работи заедно со неговите вработени.“

Контакт
Ф. Ваас (F. Vaas) (автор на евалуацискиот извештај)
TNO Quality of Life
Polaris venue 151
Postbus 718
2130 AS Hoofddorp
Netherlands
Тел.: (31-23) 554 95 71
Електронска пошта: f.vaas@arbeid.tno.nl
http://www.arbeid.tno.nl

Жан-Вилен ван Шие (Jan-Willem van Schie)
Secretary of the Accompanying Committee (Секретар на придружниот одбор)
Bedrijfschap Horeca en Catering
Baron de Coubertinlaan 6
Postbus 121
2700 AC Zoetermeer
Netherlands
Тел. (31-79) 368 07 07
Електронска пошта: j.vanschie@bhenc.nl
http:// www.BHenC.nl
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Референци
KPMG BEA, Eindverslag Arboconvenant Werkdruk Horeca, Amstelveen, August 2004.

Text of the Arboconvenant: SZW, et al., Arboconvenant Werkdruk Horeca, Den Haag,

May 31, 2000

TNO Arbeid, Eindmeting Arboconvenant Werkdruk Horeca, TNO report R0417535–

01830384.v3, Hoofddorp, August 2004

TNO Arbeid, Monitoring QSWH en RI&E, TNO report R0314470–01830345, Hoofdoorp,

February 2005

5.5. Заклучоци од случаите

5.5.1. Квалитативна проценка на случаите

Од активностите опишани во овој извештај, само помал дел се оценети. Мора да се 
напомене дека некои од нив беа преземени неодамна или сѐ уште се во фазата 
на планирање; затоа немаме доволно увид за да го процениме нивното влијание по 
спроведувањето.

Воедно треба да се појасни дека, кога проценките се извршени, тие главно се однесуваат 
на гледиштето на целните претпријатија во однос на придобивките или важноста на 
предложениот пристап или поддршка, или нивото на задоволство на корисниците 
повеќе отколку на реалното влијание на активноста врз состојбата на безбедност и 
здравје во мали и средни претпријатија.

Иако е тешко да се измери ефективноста на превентивните мерки опишани во овој 
извештај, од нив може да се добијат одредени корисни информации за оние кои би 
сакале да усвојат слични пристапи.
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Може да се резимираат голем број клучни резултати според значајните карактеристики 
на случаите. Во повеќето случаи, иницијаторите и оние кои придонесуваат имаа за цел 
да постигнат повеќе цели. Студиите на случај се поделени во категории според нивните 
клучни фактори за успех.

Последици на опишаните мерки за нивото на зачестеност на професионалните 
повреди
Неколку од опишаните активности имаа директна цел да го намалат бројот на 
професионални повреди и болести.

Во случајот на синџир за брза храна во Обединетото Кралство, сѐ што беше потребно 
беше да се промени подот за да се намалат несреќите поради лизгање за 70%.

По истрагите на несреќите кои се имаат случено во системски постројки на хотелски 
базени во Италија, се оформи мешана работна група. Учествуваа техничари од 
контролни агенции, заедно со претставници од здруженија на претприемачи, со цел да 
ги утврдат неопходните интервенции кои се потребни за да се избегнат понатамошни 
несреќи. Се подготвија насоки за управување со постројки со систем за хлорирање, кои 
ги содржат аспектите на раководење и измените на системската постројка наменети за 
подобрување на безбедноста.

По делењето на упатствата, не се евидентирани никакви дополнителни несреќи. 
Квалитетот на услугите кои им се нудат на туристите, како и работните услови, изгледа 
дека се имаат подобрено како директен резултат на зголемениот професионализам и 
подобрена свесност на операторите во однос на системските постројки.

Добра проценка на ризик
Друга цел која се повторува во овој сектор е подобрување на проценката на ризик. 
Како што видовме, постојат голем број ризици во секторот за хотели, ресторани и 
угостителство поради многуте различни работни средини.

Ова особено го покажува студијата извршена во хотелскиот сектор во Грција. Оваа 
студијa, извршена на терен и во која работниците директно беа вклучени преку 
прашалници, овозможи објавување на препораки, кои би можеле да се користат за 
време на семинари и курсеви за обука на вработените во овој сектор.

Разбирањето на несреќите, врз основа на евидентирање и анализа на податоци кои се 
добиваат од извештаите за несреќите, истовремено може да укаже на многу нешта и 
може да ги олесни упатствата кои се ставаат на располагање во корист на персоналот 
во секторот (раководители, работодавци, работници, советници, трговски здруженија, 
итн.), во согласност со правилата и врз основа на искуството на контролната агенција 
(Италија). Овој работен инструмент се стави на располагање во соработка со трговските 
здруженија и синдикалните организации и за таа цел се организираше средба и се 
подели информативна брошура.

Вклученоста на работниците во проценката на ризик им овозможи на раководителите 
на универзитетска кујна во Англија да добијат задоволителни решенија за превенција 
на мускулоскелетни ризици за работниците.

По проценката на ризик, управителите на ноќен клуб и „лаунч“ бар во Естонија извршија 
промени на работните места за да ги намалат опасностите и ризиците поврзани со 
бучавата, вибрациите, употребата на опрема и темературните промени како последица 
на ноќните работни средини од социјална природа. Промените беа опсежни, опфаќајќи 
ниво на појачување на музиката, деловите кај шанкот, кујнските делови, влезовите и 
подовите.



Заштита на работниците во хотели, ресторани и угостителството
Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Protecting workers in hotels, restaurants and catering

E
UROPEAN A

GEN
CY FOR S

AFETY AND H
EALTH AT W

ORK

7

L I S T  O F  A B B R E V I A T I O N S  F R E Q U E N T L Y  U S E D 
I N  T H E  R E P O R T

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders

143

Успешно партнерство за активности од големи размери на регионално, 
национално или секторско ниво
Успехот на еден проект во голема мера се должи на партнерите кои учествуваат во 
проектот. Во случајот на информативни кампањи, многу е важно сите претставници од 
овој сектор да се вклучени во кампањата за да се обезбеди нивен успех.

Еден проект во Холандија имаше за цел да го намали обемот на работата за 10% за 
период од три години во секторот за хотели, ресторани и угостителство. Во активноста 
учествуваа пет организации: здружение на работодавци, центарот за знаење и 
иновации, два синдикати и Министерството за социјални работи и труд. Примарни 
средства кои се користеа во активноста беа информативна кампања, интернет веб-
сајт, многу практични, добро структуирани и добро дизајнирани алатки за насочување 
и документи, употребата на алатки за проценка на ризик за обем на работа во секторот 
за хотели, ресторани и угостителство и поддршката на решенија. Кампањата доживеа 
голем успех бидејќи се постигнаа поголемите цели благодарение на трипартитниот 
пристап, што овозможи кампањата да достигне многу голема јавна маса, како и 
благодарение на големината на активноста.

Истиот вид на договор се воспостави и во угостителскиот сектор во Холандија и исто 
така беше успешен. Ова искуство покажа дека договорот би можел да биде многу 
поефективен доколку е можно да се опфати целата гранка со активности од големи 
размери. Фокусот главно беше насочен кон обуката на лица на извршни функции, 
линиски раководители и надзорници.

Фактори за успех на францускиот регионален проект во секторот за хотели, ресторани 
и угостителство во Аквитанија беа силната мобилизација на услугите за безбедност и 
здравје при работа и прецизно-дефинираното партнерство, со многу јасна поделба на 
задачите помеѓу различните институции кои учествуваа.

Вклученост на работниците
Генерално, вклученоста на работниците во проектот е од одлучувачко значење за 
неговиот успех. Конкретно, со прашување на работниците за нивното мислење и 
впечатоци во врска со нивната работа и со следење на нивната работна средина и 
услови, може да се исполнат потребите на работниците со постигнување на вистински 
задоволително решение. Извршеното набљудување во синџирот од хотели MELIA на 
Балеарските Острови (Шпанија) му овозможи на раководството да најде решение за 
проблемите со кои се соочуваат собарките кога ги местат креветите. Работниците и 
нивните претставници беа многу задоволни од ова решение. Во следните две години 
се забележа значително намалување на отсуствата кај собарките. Тие многу го ценеа 
намалувањето на напорот за местење на креветите и за чистење на собите.

Сепак, овие подобрувања и повисоката категорија која беше постигната од хотелот, 
предизвикаа несакан ефект: зголемување на бројот на соби кои треба да ги исчисти 
една собарка и зголемување на задачите кои треба да се извршат во секоја соба. 
Работничките се жалеа поради интензивирањето на работата и зголемувањето на 
нивните одговорности за дополнителни задачи (да испразнат и исчистат вазни со цвеќе, 
да ја свиткаат тоалетната хартија, да донесат и состават рекламен материјал (брошури 
и подароци за гостите) во собите, како и други слични задачи).

Во Финска, целта на интервенциската студија беше да се испита исцрпеноста и стресот 
на надзорниците (кои се вообичаени бидејќи тие вообичаено работат сами без колеги 
на нивните работни места и се одговорни да го поддржуваат персоналот), како и да 
ја процени ефективноста и соодветноста на превентивните групи во угостителската и 
ресторанската дејноста. Групите се стремеа да го ублажат стресот и исцрпеноста за 
време на големи промени во организациите.

Резултатите покажаа дека дискусионите групи на надзорници се изводливи и добро 
прилагодени за да спречат стрес помеѓу надзорниците во хотелскиот и ресторанскиот 
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сектор. Надзорниците чувствуваа дека меѓусебно се поддржуваат. Имаа можност да 
видат дека не се единствените кои се соочуваат со проблеми во променлива ситуација. 
Позитивните ефекти на поддржувачките дискусиони групи беа видливи од степенот 
на задоволство од организацијата и социјалната ефективност на работните тимови. 
Накратко кажано, дискусионите групи се ефективен метод за спречување и справување 
со стрес и исцрпеност во хотелскиот и ресторанскиот сектор.

Друга иницијатива во Финска се состоеше од партиципативна интервенција во кујнската 
работа. Тоа беше макотрпен едногодишен потфат за да се проучи ефективноста на 
партиципативната интервенција и да се подобрат работните услови. Иако овој вид на 
партиципативен пристап не им беше познат на кујнските работници, интервенциите 
главно беа успешни и работниците уживаа во можноста да направат избор во однос 
на себе и целиот кујнски персонал. Во етнографската студија се истакна дека клучни 
фактори во овој проект се инспиративниот и мотивирачки став на ергономите и 
благодарниот однос на вработените кои учествуваат.

Сепак, понекогаш најважни пречки за развојот на активности се отпорноста на некои 
поединци на промени, како и пасивноста и целосното одбивање да направат промени 
во нивната работа.

Посветеност на раководството
Воедно потребно е раководството на организацијата да биде прониклива ‘движечка 
сила’ за проектот да биде успешен. Посветеноста на раководството на здравственото 
одморалиште Раденци во Словенија на остварувањето на поставените цели, би можело 
да биде добар пример за претпријатија со иста големина и капацитет. Оваа посветеност 
главно е изразена преку обезбедувањето на соодветни ресурси, ревизија и проценка на 
преземените програми и напорот да се зголемат часовите за обука по безбедност и 
здравје при работа по вработен.

Посветеноста на раководството на хотелот Sofitel во Франција е еден важен фактор 
за успех во однос на иницијативата за да се развие автономен, постојан превентивен 
пристап во рамките на хотелот, кој се заснова на ергономска анализа на реалната 
работа на собарките, како и намалување на стресот и болката од работата.

Обука прилагодена на целни групи
Обуката на вработените многу често води до подобрување на работните услови. На 
пример, како резултат на организирањето обука во период од две години за вработените 
во училишните кујни во еден град во Финска, вработените сметаат дека се подобриле 
на работа, полесно ги вршат работите и помалку се жалат на психолошки проблеми.

За да ја исполни оваа потреба од обука, ISPESL (Италија) изработи ЦД-РОМ и веб-сајт 
кои му овозможуваат на работодавачот и на работникот да се стекнат со обука која 
се однесува на превенција на ризик при работа и правила за хигиена во хотелската и 
ресторанската индустрија.

Со цел да обезбедат побезбедно работно место без дрога за вработените, 33 клубови во 
Стокхолм (Шведска) работеа заедно на програма за превенција од дрога за да развијат 
и да ги проценат методите за намалување на употребата на дрога во лиценцирани 
објекти. Во објектите со голем ризик се подготвија и имплементираа документи за 
политиката во писмена форма. Персоналот доби информации за политиката за дрога 
во писмена форма и насочена обука: еднодневна обука за политиката за сопствениците 
на ноќни клубови, еднодневна обука за вработените, двочасовна обука за раководниот 
персонал и дводневна програма за обука за дрога за вратари. Употребата на дрога 
се намали во клубовите кои учествуваа и ова позитивно влијаеше врз безбедноста и 
здравјето на клупските работници.
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Комбинација од различни средства за дејствување
Со користење на неколку средства за дејствување, може да се осигура успех на проектот. 
Во германскиот пристап за намалување на високиот број на кожни заболувања поради 
работа со вода во кујни за менза се користеа неколку средства, како што е испитување 
на вработените и посети на работното место, развој на практична превентивна 
стратегија, испитување на превентивната стратегија во други болници и на слични 
работни места и ширење на стратегијата. Овој комбиниран пристап доведе до успех 
на проектот бидејќи алатките и летоците беа внимателно прилагодени на потребите на 
работниците и работодавците во овој сектор.

Од клучно значење за успехот на активностите за превенција на ризик се следните 
фактори:

�� добра проценка на ризик,
�� вклученост на работниците,
�� посветеност на раководството,
�� успешно партнерство за активности од големи размери на регионално, 

национално или секторско ниво,
�� обука прилагодена на целните групи,
�� комбинација од различните средства за дејствување.

5.5.2 Проценка на активностите

Држава Име на проектот Проценка на влијанието

Германија Работа со вода Во 2001 година три регионални надлежни органи за безбедност 
и здравје при работа во западниот дел на Германија (Северна 
Рајна-Вестфалија) започнаа заеднички проект за намалување 
на високиот број на кожни заболувања поради работа со вода 
во кујни од мензи. На институциите и на сите заинтересирани 
страни и претпријатија им се поделија практични летоци, кои 
може да се користат во сите видови кујни.

За потребите на проектот се подготви информативен пакет за 
подобра заштита на кожата при работа со вода во кујните. Овој 
пакет исто така е достапен преку интернет. Проектот не беше 
проценет од надворешни проценители; самите автори тврдат 
дека проектот е успешен бидејќи се подготви и успешно се 
тестираше беше информативниот пакет. 

Естонија Безбедност во 
два клуба 

Управителите на ноќен клуб и „лаунч“ бар извршија промени 
на работните места за да ги намалат опасностите и ризиците 
поврзани со бучавата, вибрациите, употребата на опрема и 
температурните промени како последица на ноќните работни 
средини од социјална природа. Промените беа опсежни, 
опфаќајќи појачување на нивото на музика, деловите кај 
шанкот, кујнските делови, влезовите и подовите. Проценката 
вклучуваше проценка на анализа на ризик за работната средина 
и повратни информации од персоналот. Накратко, се исполнија 
целите на интервенцијата. Сепак, останува да се осигура дека 
персоналот ќе ги следи договорените промени.

Грција Проценка 
на ризик во 
хотелскиот 
сектор во Атина

Грчкиот институт за безбедност и здравје при работа, во 
соработка со пет хотели со пет ѕвезди и шест ѕвезди, спроведе 
студија за проценка на ризик во Атина. Намената на студијата 
беше да се испитаат работните услови, со цел да се развие 
модел на проценка на ризик за секторот. 

Се донесоа голем број заклучоци кои се однесуваат на состојбата 
на безбедноста и здравјето во хотелската дејност. Во голем број 
области, како што се кујни со топли и ладни плочи и пералници, 
каде што може да преовладуваат неповолни работни услови, 
се дадоа препораки за подобрување на работната средина. 
Согледувањата и заклучоците кои произлегуваат од студијата 
би можело да се користат за организирање семинари и за 
инструирање повеќе групи на вработени во хотелската дејност.
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders
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Држава Име на проектот Проценка на влијанието

Шпанија Замена на 
кревети

Оваа студија вклучуваше замена на традиционалните крути 
кревети со нови кои поседуваат механизам да подигнување за да 
се намали физичкиот напор во задачите кои ги вршат собарките 
во хотелските соби. Работниците и нивните претставници беа 
многу задоволни од ова решение. Се забележа значително 
намалување на отсуствата кај собарките во текот на следните 
две години. Собарките многу го ценеа намалувањето на напорот 
при местењето на креветите и чистењето на собите.

Франција Партнерство 
во секторот 
за хотели, 
ресторани и 
угостителство за 
различни ризици 
и ергономски 
проблеми

Регионалниот фонд за здравствено осигурување на Аквитанија 
(CRAM) во 2004 година предложи да се поддржи проектот за 
колективно дејство инициран од локалната служба за безбедност 
и здравје при работа, во партнерство со одделенските трговски 
здруженија во хотелската индустрија, како и да им се помогне 
на претпријатијата во индустријата за хотели и ресторани на 
полето на превенција на професионални ризици. Целокупната 
иницијатива вклучуваше снимање на филм и практичен водич 
за ергономијата во хотелската и ресторанската индустрија и 
финансирање на иновативни проекти во овој сектор.

Овој проект беше успешен и продолжува со подготовката 
на практичен водич за ергономијата на дизајн и употребата 
на работни простории и опрема. Водичот се печати во 5.000 
примероци.

Фактори за успех за овој проект се мобилизација на услуги за 
безбедност и здравје при работа и прецизно дефинираното 
партнерство со многу јасна поделба на задачите помеѓу 
различните институции кои учествуваа.

Франција Превенција на 
ризик за лицата 
кои ги одржуваат 
хотелите

Регионалниот фонд за здравствено осигурување Île-de-
France (CRAM) одлучи да изврши преглед на работните 
услови на собарките. Првичната цел на оваа иницијатива 
беше да се изработи и да се подели помошен документ за да 
се подигне свеста помеѓу учесниците во хотелскиот сектор. 
Иницијативата се изврши конкретно со Sofitel Hotel, на барање 
на раководството. Целите на обуката за овој хотел беа да се 
развие автономен, постојан превентивен пристап во рамките на 
хотелот, врз основа на ергономска анализа на реалната работа 
на собарките и да се намалат стресот и болката при работа. 
Се изврши проценка на овој проект преку прашалникот ‘една 
година подоцна’. Подготвените прашања овозможија да се 
добијат впечатоци од репрезентативен примерок на собарки (10 
од вкупниот број) на различна возраст, со различно времетраење 
на службата во објектот и морфологија (големина).

Италија Упатства за 
операторите 
и памфлет за 
работниците

Целта на проектот е да се изработи протокол за главните ризици 
во врска со работата во хотелите, истовремено фокусирајќи 
се на хигиената и санитарните барања во индустријата 
за сместувачки објекти и ресторани. Овој протокол беше 
претставен и одобрен на средби одржани со Здруженијата на 
хотелиери, локалните синдикални здруженија и претставници 
за безбедност на работниците. Се подготвија упатства и се 
поделија на хотелските оператори. Понатаму, во 2004 година 
во Chianciano Terme се организираше средбаа за јавно да 
се промовира проектот и да се претстави информативниот 
памфлет за персоналот насловен ‘Безбедност и здравје во 
хотелскиот сектор – Неколку корисни совети’, кој содржи кратки 
пораки и описи, објаснувајќи го правилното однесување кое 
треба да се усвои. Во моментот се финализираат податоците 
кои се собираат од надзорот во период од седум години.
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CWA — collective work agreements

EF — Eurofound
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EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke
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Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations
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HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point
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Држава Име на проектот Проценка на влијанието

Италија Подобрување 
на безбедноста 
во системи за 
хлорирање на 
базени

Проектот вклучуваше анализа на причините за несреќи 
и истражување на главните техники за прочистување на 
термални базени, интегрирана контрола на интеракциите 
помеѓу различните системски постројки кои се изложени на 
контрола на квалитетот на водата (хемиска, хидраулична, 
електрична и електронска), дефинирање на постапките за 
подобрување, одредување на методи на комуникација и 
ширење на информации. По поделбата на упатствата, не 
се евидентираа никакви дополнителни несреќи. Понатаму, 
квалитетот на услугите кои се нудат на туристите, како и 
работните услови, се подобрија како директен резултат на 
зголемената професионалност и свесност на операторите во 
однос на системските постројки. Целите кои се однесуваат 
на непосредното подобрување на структурите се исполнети. 
Сепак, само делумно е остварена целта за подигнување на 
свеста на индустриските дизајнери, градежници и персонал за 
одржување.

Италија Учење на 
далечина за 
хотелскиот 
сектор, проект 
за обука на 
персонал во 
хотелската 
индустрија

Целта на овој проект е да им обезбеди на претпријатијата 
во хотелската индустрија инструмент за организациска и 
методолошка обука кој ги исполнува барањата и потребите 
на работодавците и нивните вработени кои се ангажирани 
со нестандардни или стандардни договори за вработување. 
Проценката ќе стане достапна по периодот на набљудување од 
една година.

ISPESL бесплатно ќе подели ЦД-РОМ за да охрабри максимална 
дистрибуција на локално и национално ниво.

Холандија Werkdruk Целта на договорот помеѓу социјалните партнери и сродните 
организации беше да се намали стресот во секторот за хотели, 
ресторани и угостителство од 2000 година (можеби продолжен 
до договорот за продолжување за угостителскиот сектор во 2005 
година). Главните користени средства вклучуваа информативна 
кампања, веб-сајт, многу практични, добро структуирани и 
добро дизајнирани алатки и документи за насоки и се користеа 
алатки за проценка на ризик за обемот на работа во секторот 
за хотели, ресторани и угостителство. Проценката вклучуваше 
квантитативно испитување на воведените мерки во вклучените 
компании. Резултатот е што 4,5% помалку вработени страдааат 
од преоптоварување. Ова е намалување од 13,2% од основната 
точка, т.е. целта беше постигната. Покрај тоа, отсуството поради 
болест се намали од 3,8% во 2000 на 2,6% во 2003 година. 
бројот на лица кои предвремено се пензионираат се намали од 
0,65% во 1998/99 на 0,10% во 2003 (KPMG BEA 2004, ii). Според 
TNO, холандската хотелска и угостителска индустрија заштеди 
7,2 милиони евра како резултат на намалувањето на обемот на 
работа и неговото влијание врз отсуството поради болест. 

Холандија Угостителство по 
договор

Намалувањето на обемот на работа и стапките на отсуство 
во угостителството по договор е целта на тековниот договор 
за безбедност и здравје при работа поддржан од државата 
(„aboconvenant“) помеѓу социјалните партнери и владата од 
2004 до 2007 година. Владата и работодавците придонесуваат 
за буџетот со по 50%. Целта е да се намали обемот на работата 
и стапката на отсуство до значителен степен. Проектот е силно 
фокусиран на ширење, проценка на ризик и обука на линиските 
раководители. Проектот сѐ уште е во тек; целосната проценка 
се планира за 2007 година.
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Држава Име на проектот Проценка на влијанието

Словенија Terme Radenci Целите за овој тригодишен проект се следните: (а) да се намали 
зачестеноста на повредите за 10% (б) да се намали отсуството 
за 0.5%, (в) да се почитува законот, и (г) да се елиминираат 
ризиците за пожар. Во 2005 година се воведоа 22 различни 
програми: 17 беа успешни, 4 беа префрлени во 2006 година и 
1 беше неуспешна поради дефект на опремата. Во 2006 година 
имаше 10 програми.

Бројот на сериозни повреди се намалува од 2003 година и така 
има помалку изгубени работни денови по повреда. Стапките 
на болест се намалуваа во периодот од 2002 до 2005, освен во 
2004. Terme Radenci е под словенскиот просек и под просекот 
за регионот Раденци. Индексот на инвалидитет кој го мери 
бројот на изгубени работни денови, исто така се намалува, но 
во овој случај компанијата е малку над словенскиот просек. 

Финска Партиципативна 
ергономска 
интервенција на 
работното место: 
рандомизирана 
контролирана 
проба и 
етнографска 
студија

Во 2002 година започна партиципативен интервенциски проект 
во комунална кујна. Теренската фаза која опфаќаше 119 
кујни во Вантаа, Турку, Еспоо и Тампере беше завршена кон 
крајот на 2004 година и потоа беше следена до крајот на 2005 
година. Студијата имаше за цел да ја испита ефективноста на 
партиципативните ергономски интервенции во превенција на 
напор при работа и во унапредување на мускулоскелетното 
здравје и општата добросостојба помеѓу кујнските работници. 
Друга важна цел на студијата беше да се проучи како културата 
на работното место влијае на интервенциите. Стапката на 
одговори на прашалниците беше над 90%. Се извршија повеќе од 
400 промени, повеќето од нив беа насочени кон организацијата 
на работата, методи и навики, машини, опрема и алати, како и 
распоред и мебел. Моделот на партиципативна интервенција 
се докажа како изводлив. Според прашалникот за успехот 
на интервенцијата, учесниците беа генерално задоволни од 
пренесените информации, практичните договори и наученото 
за време на интервенцијата. Повеќе од 60% од испитаниците 
ги оценија промените во кујните како задоволителни или со 
задоволителен квалитет. Испитаниците беа најзадоволни од 
професионалните вештини на ергономите и договорените 
работилници, а најмалку беа задоволни од соработката помеѓу 
кујните и поддршката од градската управа.

Финска Олеснување на 
добросостојбата 
во работа во 
ресторани

Во една интервенција на повеќе нивоа, учествуваа 123 кујнски 
работници со цел да се подобри нивната работа, знаењето за 
работниот процес, добросостојбата и работната способност. 
Се намали квантитативниот и квалитативниот обем на работата 
и се зголеми контролата на работата. Се подобри знаењето за 
процесот на работа и се зголеми умствената добросостојба 
за време на интервенцијата. Резултатите на интервенциите се 
ветувачки на сите нивоа.

Исходите на ниво на учењето се проценија со мерење на 
концептуалната вештина за работа - метод на проучување на 
знаењето за работниот процес. Методот има за цел да го измери 
знаењето за постојаните или потенцијални карактеристики на 
целниот систем сочувани во долгорочната меморија. Се користеа 
прашалници за да се добие показател за карактеристиките на 
работата и добросостојбата на учесниците. Резултатите покажаа 
дека се реализираа значајни промени по интервенцијата. 
Учесниците беа позадоволни од нивната работа, имаа повеќе 
умствени ресурси и помалку страдаа од психолошки симптоми.
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Држава Име на проектот Проценка на влијанието

Финска Добра практика 
во спречувањето 
стрес и 
исцрпеност во 
хотелскиот и 
ресторанскиот 
сектор

Целта на интервенцијата беше да се проучи исцрпеноста и 
стресот кај надзорниците и да се процени изводливоста на 
групите за превенција во угостителската и ресторанската 
дејност. Од интервентните мерки се очекуваше да ја подобрат 
способноста на раководителите да се справат со стресот и 
да ја зголемат обединетоста во групата. Резултатите покажаа 
дека дискусионите групи на надзорници се изводливи и добро 
прилагодени за да спречат стрес помеѓу надзорниците во 
хотелскиот и ресторанскиот сектор. Надзорниците чувствуваа 
дека меѓусебно се поддржуваат. Имаа можност да видат 
дека тие не се единствените кои се соочуваат со проблеми во 
променлива ситуација. Позитивните ефекти на поддржувачките 
дискусиони групи беа видливи од степенот на задоволство 
од организацијата и социјалната ефективност на работните 
тимови. Накратко кажано, дискусионите групи се ефективен 
метод за спречување и справување со стрес и исцрпеност во 
хотелскиот и ресторанскиот сектор.

Шведска Kroger mot

Knark – Клубови 
против дрогата

33 клубови заеднички работат за да обезбедат за вработените 
побезбедно работно место во кое не се употребува дрога. 
Рестораните изготвија политика која наведува како да се 
постапува со корисниците на друга (гости и колеги) и како 
да се интервенира во таква ситуација, итн. Проектот воедно 
предвидува насоки и обука, на пример за прашањето како 
еден вратар може да препознае корисници на дрога и како да 
работи со нив и да придонесе за безбеден клуб. Употребата на 
дрога се намали во клубовите кои учествуваат и ова позитивно 
влијаеше врз безбедноста и здравјето на клупските работници. 
Постојано се оценуваат различни под-проекти; проценката се 
врши во соработка со Оддлението за науки за јавно здравје на 
Институтот Каролинска. 

Обединетото 
Кралство

Сопствениците 
на ресторани 
за брза храна 
размислуваат за 
опциите

Службеник за здравје под влијание на животната средина (EHO) 
од еден локален надлежен орган посети ресторан за брза храна 
за да испита една несреќа со лизгање при која една работничка 
си ја скрши раката. Природата на дејноста значеше дека подот 
во раздвижениот дел за служење мораше да се навлажни во 
одредена фаза. Кога службеникот зборуваше со членовите на 
персоналот, тие изјавија дека било прашање на време кога ќе се 
случел ваков инцидент. Сопствениците одлучија дека најдобрата 
опција е, како што службеникот првично укажа, да се решава 
проблемот во работната средина. Релативно малиот трошок за 
поставување нов под (проширен од страна на компанијата до 
делови надвор од најризичниот дел за послужување на храна) 
водеше до заклучок дека веројатно ќе беше поевтино во поглед 
на персоналот и времето за спроведување, оваа опција да се 
избереше во многу порана фаза. Последователниот преглед 
покажа дека стапката на несреќи со лизгање се намали за 70% 
со замената на подот и дека персоналот на самото место беше 
позадоволен од условите.

Обединетото 
Кралство

Студија на 
случај за 
универзитетска 
кујна

Работниците во кујните вршат многу задачи, кои претставуваат 
ризик за мускулоскелетна нелагодност. Вработените не ги 
пријавувале болките кои ги чувствувале бидејќи не биле 
свесни дека нивната нелагодност можеби е поради работата. 
Вработените честопати мислеле дека нивната нелагодност се 
должи на нивната возраст давајќи коментари како следниот ‘Кога 
ќе стигнете до мојата фаза во животот треба да го очекувате 
чудното бодење или болка’. Се чини дека интервенцијата беше 
успешна.
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Во ЕУ 7,8 милиони лица се вработени во секторот за хотели, ресторани и угостителство, 
кој е еден од најважните извори за отворање работни места во економијата. Во 
рамките на овој сектор има групи на лица кои не можат да работат во други полиња на 
вработување поради многу различни причини.

Ова произлегува од работните места кои може да се вршат без професионална 
квалификација; овој сектор нуди можност за сигурно постоење како независен 
изведувач, дури и без професионални квалификации. Жените работнички, младите 
работници и мигрантските работници претставуваат голем дел од вработените, 
делумно поради ниските основни барања, како и можноста за работа со скратено 
работно време, особено за жените.

Малку вработени го минуваат целиот професионален животен век во секторот за 
хотели, ресторани и угостителство. Честопати луѓето работат во овој сектор за време 
на пракса, за време на студирање или за време на привремени ограничени преодни 
периоди. Уделот на сезонските работници изнесува помеѓу 26% и 50% од вкупниот број.

40% од вработените може да се сметаат за релативно неквалификувани (ЕУ-15). 
Истовремено секторот нуди голем број можности за пракса за учесниците, што води до 
меѓународно признаен сертификат. Во споредба со други сектори, професионалната 
квалификација во секторот за хотели, ресторани и угостителство често води до 
можности за унапредување до водечки позиции во рок од три до пет години, на 
пример како раководител на ресторан или главен готвач во кујна. Младите, динамични, 
флексибилни и пред сѐ висококвалификувани вработени се ретки и барани во овој 
сектор.

Карактеристика на работните услови во секторот за хотели, ресторани и угостителство 
се големите умствени и физички барања. Ноќната работа и работа за викенди, работата 
во смени, работни места кои дозволуваат само стоечка положба, кревање на тежок 
товар, принудни положби на телото, монотонија и работа со тешки клиенти се само 
неколку вообичаени карактеристики. Бројот на одработени часови го надминува 
просекот во другите сектори, бидејќи работното време на вработените во секторот за 
хотели, ресторани и угостителство речиси секогаш е во текот на слободното време на 
преостанатото население, така што социјалните активности се отежнати. Способноста 
за справување со умствен стрес е често опишуван аспект на барањата на секторот кои 
се специфични за работата.

Во поглед на професионалните несреќи, лизгања, сопнувања и паѓања, како и исекотини 
и изгореници, овој сектор зазема најголем удел. На полето на професионалните 
болести, доминираат мускулоскелетните нарушувања и кожните болести. Опасностите 
и ризиците, тешките работни услови, несреќите поврзани со работата и стапките на 
болести се опишани на многу места за секторот за хотели, ресторани и угостителство. 
Сепак, малку се пишува за стратегиите за превенција во Европа, кои се специфични за 
гранката.

Кои се бариерите за развој на успешни стратегии за превенција кои се специфични за 
гранката, а се соодветни за секторот за хотели, ресторани и угостителство? Доколку 
подобро се разгледаат карактеристиките на секторот, може многу лесно да се 
препознаат предизвиците.

Во секторот доминираат ресторани, барови и угостителски претпријатија. Повеќе од 
90% од компаниите се микро-претпријатија со 10 или помалку од 10 вработени. Многу 
од компаниите се семеен бизнис. Малите и средни претпријатија и особено микро-
претпријатијата се потешко достапни поради нивниот број и нивните структури. Сите 
организации и институции кои се справуваат со безбедноста и здравјето во практика, 
се свесни за овој проблем и развиени се многу ветувачки пристапи кои го заслужуваат 
насловот ‘добра практика’ за мали и средни претпријатија.

Кои се посебните карактеристики на секторот за хотели, ресторани и угостителство? 
Како и распространетоста на малите претпријатија, постојат специфични проблеми 
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за секторот за хотели, ресторани и угостителство, како што е наведено подолу.
�� Претпријатијата во секторот за хотели, ресторани и угостителство треба да 

се соочат со многу висока флуктуација, помеѓу нивните вработени и помеѓу 
самите претпријатија. Во Германија, на пример, околу една четвртина од сите 
претпријатија се затвораат секоја година, додека вкупниот број на претпријатија 
расте. 

�� На претприемачите не им е потребно професионално образование за основање 
на компанија. Речиси половина од сите вработени во секторот за хотели, 
ресторани и угостителство немаат специјална професионална обука која се 
однесува на производи, занаетчиски вештини, машини и алати и тие не ги знаат 
можните опасности.

�� Секторот традиционално е од меѓународен карактер и многу мигрантски 
работници се вработуваат во овој сектор. Јазичните бариери во врска со 
прописите го усложнуваат нивното спроведување.

�� Вработените во малите претпријатија и претпријатија во гастрономијата и 
хотелскиот сектор конкретно, ретко се членови на трговски здруженија.

Прегледот на политиката го отсликува фактот дека политиките кои се специфични за 
гранката се исклучок во секторот за хотели, ресторани и угостителство. Дискусијата и 
воведувањето на различните политики, како на пример анализа на опасности и критични 
контролни точки (HACCP) или забраната за пушење, го фокусираа вниманието на 
државните институции и даватели на услуги за поинтензивна превенција кон овој сектор, 
што во одредени случаи водеше кон понатамошни мерки на полето на безбедноста и 
здравјето. Разгледувајќи ги различните пристапи кои може да се забележат во Европа, 
многупати е тешко да се процени кога одредена мерка или ограничена програма за 
превенција може да се опише како ‘политика’.

Во извештаите со студии на случај, дадени се голем број одлични примери на успешна 
превенција ориентирана кон практиката. Предизвикот ќе биде да се имплементираат 
овие пристапи, не само за неколку поединечни претпријатија, туку за голем број 
претпријатија и вработени.

Иден предизвик е да се развијат стратегии за превенција кои ефективно ги заштитуваат 
вработените во секторот за хотели, ресторани и угостителство. Овде изгледа дека се 
важни следните фактори за успех:

�� Стратегиите треба да се ориентирани кон конкретните барања на овој сектор и 
кон конкретната целна група (пр. жени работнички, млади работници, мигрантски 
работници, претприемачи, итн.).

�� Мора да се најдат сигурни партнери кои служат како шампиони и промовираат 
имплементирање низ земјата (здруженија на вработени и работодавци, стручни 
училишта, итн.). За таа цел треба да се создадат мрежи.

�� Претпријатијата и вработените треба да се свесни за темите кои се однесуваат 
на безбедноста и здравјето и колку е можно повеќе да се вклучени во развојот 
на мерки.

�� Мотивираните претпријатија треба да се во можност да се вратат на мерките 
ориентирани кон практиката.

�� Треба да се изготват методи на анализа со цел да се утврдат претпријатија 
со потенцијал за голем ризик и треба да постои практична поддршка за да се 
воспостават соодветни мерки за превенција.

�� Развојот на практични помагала и алатки ориентирани кон практиката треба да 
ги поддржи претпријатијата во процесот на спроведување.
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AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders
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LIST OF ABBREVIATIONS FREQUENTLY USED 
IN THE REPORT

AOK — Allgemeine Ortskrankenkassen

AUVA — Austrian Social Insurance for Occupational Risks

BGIA — Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit

CAO — collectieve arbeidsovereenkomst

CEHAT — Confederacion Espanola de Hoteles y Alojamientos Turisticos

CSR — corporate social responsibility

CWA — collective work agreements

EF — Eurofound

EFFAT — European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EHO — environmental health offi  cer

EMCC — European Monitoring Centre on Change

ESF — European Science Foundation

ETS — environmental tobacco smoke

Eurofound —  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions

FAS — Swedish council for working life and social research

FEHR — Federacion Espanola de Hosteleria

FERCO — European Federation of Contract Catering Organisations

FIOH — Finnish Institute of Occupational Health

FPRL — National Foundation for the Prevention of Occupational Risks

HACCP — Hazard Analysis Critical Control Point

Horeca — Hotel, restaurant and catering sector

HRF — Hotel och restaurangfacket’s

HSE — Health and safety executive

IHF — Irish Hotels Federation

INRS — Institut National de Recherche et de Sécurité

ISHST — Instituto para a Seguranca Higiene e Saude no Trabalho

ISME — Irish Small and Medium Enterprises Association

ISPESL — National Institute for Prevention and Safety at Work (Italy)

IV — Federation of Austrian Industry

MSDs — musculoskeletal disorders
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Заедницата, земјите-членки, 
социјалните партнери и оние 
вклучени во областа, технички, 
научни и економски информации 
за употреба во доменот на 
безбедноста и здравјето при 
работа.
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