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ПРЕДГОВОР

Безбедност и здравје при работа општо се дефинира како наука за предвидување,
препознавање, проценување и контрола на опасностите кои се јавуваат во или од ра
ботното место кои може да го нарушат здравјето и благосостојбата на работниците,
земајќи го во предвид можното влијание врз околните заедници и општата животна
средина. Овој домен е неопходно голем, опфаќајќи голем број на дисциплини и
повеќе опасности на работното место и во животната средина. Широк спектар
на структури, вештини, знаење и аналитички капацитети се потребни за да се ко
ординираат и имплементираат сите „градежни блокови“ кои ги сочинуваат нацио
налните системи на безбедноста и здравјето при работа така што заштитата достиг
нува до работниците и до животната средина.
Обемот на безбедноста и здравјето при работа еволуираше постепено и
постојано како одговор на општествените, политичките, технолошките и економ
ските промени. Во последниве години, глобализацијата на светските економии и
нејзините последици се сметаат за најголема сила за промена во светот на работата и
како последица на тоа во обемот на безбедноста и здравјето при работа, на позитивни
и на негативни начини. Либерализацијата на светската трговија, брзиот технолошки
напредок, значајните развои во областа на транспорт и врски, менувањето на моделите
на вработување, промените во праксите на работната организација, различните мо
дели на вработување на мажи и жени, и обемот, структурата и животните циклуси
на претпријатијата и на новите технологии може да генерираат нови видови и
модели на опасности, изложеност и ризици. Демографските промени и движењата
на населението, како и последователните притисоци врз глобалната средина, може
исто така да влијаат на безбедноста и здравјето во светот на работата.
Не е случајно што заштитата на работниците од болести, заболувања и
повреди поврзани со работната средина, како што е опишана во Преамбулата на
Уставот на МОТ, претставува централно прашање за Организацијата уште од неј
зиното создавање во 1919 година и продолжува да биде централно прашање се до
ден денес. Безбедноста и здравјето при работа претставуваат клучен елемент во
постигнувањето на постојани пристојни работни услови и силни превентивни без
бедносни култури. Околу 80 проценти од сите стандарди и инструменти на МОТ
или целосно или делумно се занимаваат со прашања поврзани со безбедноста и
здравјето при работа. Голем број на области од активноста на МОТ вклучуваат ком
поненти на безбедност и здравје при работа или компоненти поврзани со безбед
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ност и здравје при работа, како на пример, вработување, детски труд, неформална
економија, родова еднаквост, трудова статистика, трудова инспекција и поморска
безбедност, ХИВ/СИДА и светот на работата и меѓународна миграција. Оваа
ширина на пенетрација дава јасно укажување на продолжена важност на безбедноста
и здравјето при работа како суштински елемент на активноста на МОТ, а особено на
Агендата за пристојна работа.
Во ноември 2000, Управниот орган на МОТ одлучи да примени на експе
риментална основа интегриран пристап кон активности поврзани со стандардите
на МОТ за да ја зголеми нивната доследност, важност, влијание и употреба.
Безбедноста и здравјето при работа беа одбрани како прва област која ќе има корист
од овој пристап и на своето 91-во Заседание (2003) Меѓународната конференција
на трудот одржа општа дискусија на ова прашање (МОТ, 2003а). Меѓународната
конференција на трудот донесе заклучоци дефинирајќи ги главните елементи на
една глобална стратегија за да придонесе мерливи подобрувања во безбедноста и
здравјето во светот на работата и препорачувајќи развој на нов инструмент насочен
кон воспоставување на промотивна рамка за безбедност и здравје при работа.
Како резултат на тоа, Меѓународната конференција на трудот донесе, на
своето 94-то Заседание во јуни 2006 година, Конвенција бр. 187 за промотивна
рамка за безбедност и здравје при работа и нејзина придружна Препорака бр. 197.
Главни цели на Конвенцијата се да осигура дека повисок приоритет се дава на
безбедноста и здравјето при работа во државните агенди и да поттикне политички
заложби во трипартитен контекст за подобрување на безбедноста и заштитата при
работа. Нејзината содржина е промотивна, а не прескриптивна, и се заснова врз
два основни концепти: развој и одржување на превентивна култура за безбедност и
здравје и примена на пристап на системи за управување со безбедност и здравје при
работа на државно ниво.
Ова ново издание на Основни принципи за здравје и безбедност при работа ги вове
дува овие нови инструменти на МОТ промовирајќи безбедност и здравје при работа,
како и нови пристапи, алатки и области на делување, како на пример, национални
програми за безбедност и здравје при работа, национални профили за безбедност
и здравје при работа, системи за управување со безбедност и здравје при работа,
ХИВ/СИДА и светот на работата и технички упатства за безбедно управување со
хемикалии. Книгата има цел да служи како водич или референтно дело за развојот на
политиките и програмите за безбедност и здравје при работа. Ги опфаќа основните
принципи на безбедноста и здравјето при работа, врз основа на филозофијата на
МОТ за спречување и заштита, што произлегува од мандатот на Организацијата во
ова поле (види поле 1).
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Поле 1

Мандатот на МОТ за работа во полето на безбедност и
здравје при работа

Мандатот на МОТ за работа во полето на безбедност и здравје при работа датира
од самото нејзино основање:
И иако постојат услови за работа кои вклучуваат таква неправда, тешкотија и сиро
маштија за голем број на луѓе така што создава немир толку голем што мирот и хар
монијата во светот се нарушени; и потребно е итно подобрување на тие услови; како
на пример со уредување на работното време, вклучувајќи го утврдувањето на макси
малното работно време во текот на денот и неделата... заштита на работникот од болес
ти, заболувања и повреди кои произлегуваат од неговата работа...
(Преамбула на Уставот на Меѓународната организација на трудот)

Ова беше обновено во 1944, кога важноста на МОТ беше повторно потврдена на
нејзината Конференција во Филаделфија:
Конференцијата ја признава свечената обврска на Меѓународната организација на
трудот да го помогне развојот на програмите меѓу нациите во светот со што ќе се
постигне: ... (е) адекватна заштита за животот и здравјето на работниците во сите про
фесии; ...
(Декларација на Филаделфија, 1944, став III)

Конвенциите, препораките и кодексите за работа кои ја сочинуваат групата на
„суштински“ инструменти на МОТ за безбедност и здравје при работа ги вклучуваат
сите принципи, одредби и технички упатства потребни за воспоставување, импле
ментирање и управување со системите за безбедност и здравје при работа. Тие се
претставени тука во форма која ќе биде корисна за оние кои се вклучени во кре
ирањето на политиките (влади, организации на работодавци и работници), оние
во претпријатијата кои работат со практична имплементација на мерки за промо
вирање и заштита на безбедност и здравје на работниците (менаџери, надзорници,
претставници на работниците) и законодавци и трудови инспектори.
Едно дело не може да ги покрие сите предметни области во огромното поле
на безбедноста и здравјето при работа. Затоа оваа книга се фокусира на клучните
теми кои се од суштинско значење за промовирање на активностите за безбедност и
здравје при работа. Дел I дава преглед на клучните концепти кои ги опфаќаат сите
активности за безбедност и здравје при работа; Дел II ги претставува политичките
перспективи; и Дел III се занимава со оперативните аспекти на имплементирањето
на безбедноста и здравјето при работа.
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ДЕЛ I
________________________________________
ПРЕГЛЕД

ОПАСНОСТИ И РИЗИЦИ
ПРИ РАБОТА: ПРОБЛЕМИ И
ОДГОВОР НА МОТ

1

Неприфатлива ситуација
Човечките, општествените и економските трошоци кои произлегуваат од несреќите
и повредите при работа и професионалните заболувања и главните индустриски ка
тастрофи долго време претставуваат причина за загриженост на сите нивоа од ниво
на индивидуално работно место до национално и меѓународно ниво. Во текот на
годините постојано се развиваат и применуваат мерки и стратегии изготвени со цел
да ги спречат, контролираат, намалат или елиминираат опасностите и ризиците при
работа за да се држи чекор со технолошките и економските промени. Сепак, покрај
постојаните иако бавни подобрувања, несреќите при работа и професионалните
заболувања се уште се премногу чести и нивните трошоци во смисла на човечко
страдање и економски товар продолжуваат да бидат значајни. Еден скорешен
извештај на МОТ покажува дека 2 милиони несреќи при работа се случуваат низ
светот секоја година (МОТ, 2003б), а најголемиот број на овие смртни случаи се
предизвикани од рак, циркулаторни и цереброваскуларни заболувања и некои за
разни болести поврзани со работа. Вкупната годишна стапка на несреќи при работа,
фатални и нефатални, изнесува 270 милиони (Hämäläinen, Takala и Saarela, 2006).
Околу 160 милиони работници страдаат од заболувања поврзани со работното ме
сто, а околу две третини од нив отсуствуваат од работа четири работни дена или
повеќе како резултат на тоа. После ракот, циркулаторните заболувања и одредени
заразни болести поврзани со работа, случајните повреди при работа претставуваат
четврта главна причина за смртните случаи предизвикани на работното место. Ско
решни податоци од МОТ и од Светската Здравствена Организација (СЗО) укажу
ваат на фактот дека вкупните стапки на несреќи при работа и професионални за
болувања полека опаѓаат во повеќето индустријализирани земји (МОТ, 2003а), но го
задржуваат нивото или пак се зголемуваат во земјите во развој и земјите кои разви
ваат индустрии:
•

Според Европската статистика за несреќи при работа (European Statistics on
Accidents at Work – ESAW), секоја година во 15 земји-членки на Европската
Унија (ЕУ) пред проширувањата од 2004 и 2007 околу 5.000 работници биле
убиени во несреќи при работа и околу 5 милиони работници биле жртви
3
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на несреќи при работа што довело до отсуство од работа со времетраење од
повеќе од три дена (ЕУ, 2004).
•

Во Индија и Кина, стапките на смртни случаи и несреќи при работа се
слични со 10,4 и 10,5 на 100.000 за смртни случаи, 8.700 и 8.028 за несреќи.

•

Во Субсахарска Африка, стапката на смртни случаи на 100.000 работници
е 21, а стапката на несреќи 16.000. Ова значи дека секоја година 54.000
работници умираат и се случуваат 42 милиони несреќи поврзани со работата
кои предизвикуваат најмалку три дена отсуство од работа.

•

Во Латинска Америка и на Карибите, околу 30.000 смртни случаи се
случуваат секоја година и 22,6 милиони несреќи при работа предизвикуваат
најмалку три дена отсуство од работа.

Економските трошоци од овие повреди и смртни случаи се огромни на
ниво на претпријатие, на национално и на глобално ниво. Земајќи го во предвид
надоместокот, изгубеното работно време, прекинот на производството, обуката
и преквалификацијата, медицинските трошоци итн., проценките на овие загуби
грубо изнесуваат околу 4 проценти од глобалниот БДП секоја година, и веројатно
повеќе од тоа. Вкупните трошоци за надоместок за група на земјите кои се дел од
Организацијата за економска соработка и развој беа проценети на 122 билиони
американски долари само за 1997 година, со 500 милиони работни дена загуба како
резултат на несреќи или здравствени проблеми. Доколку се вклучат загубите на имот
заради несреќи, и поконкретно заради поголеми индустриски несреќи, скорешни
студии покажуваат дека осигураните загуби изнесуваат приближно 5 билиони
американски долари годишно и тие се во пораст (Mitchell, 1996). Покрај тоа, овие
цифри се базираат главно на акутни и интензивни настани и тие не ги вклучува
ат неосигураните загуби, одложените загуби поврзани со акутни настани, како на
пример, излевања на масло или други токсични хемикалии или влијанието на жи
вотната средина и загубите предизвикани од хронично индустриско загадување.
Вкупниот годишен трошок на ЕУ кој произлегува од повредите и болестите при
работа во 2001 изнесувал помеѓу 185 билиони евра и 270 билиони евра, или помеѓу
2,6 проценти и 3,8 проценти, од БДП на ЕУ. Во споредба, трошокот од несреќите
при работа во Виетнам за 2006 година изнесувал 3 билиони американски долари
(Владата на Виетнам, 2006). Поле 2 ги прикажува трошоците кои произлегуваат од
безбедноста и здравјето при работа во една индустријализирана земја.
Несреќите при работа и индустриските несреќи се предизвикуваат од фак
тори кои може да се спречат кои може да се отстранат со имплементирање на веќе
познати и достапни мерки и методи. Ова е докажано со постојано намалените стапки
на несреќи во индустријализираните земји. Затоа примената на превентивните стра
тегии нуди значителни човечки и економски придобивки.
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Поле 2

Товарот и трошокот од несреќите и заболувањата при
работа во Обединетото Кралство

Извршниот орган за здравје и безбедност има развиено методологија за
пресметување на трошоците од несреќите и заболувањата на работното место
за поединци, работодавци и за општеството. Секоја година:
•

се случуваат над 1 милион повреди и 2,3 милиони случаи на болести;

•

се губат околу 40 милиони работни дена;

•

околу 25.000 поединци ги губат своите работи заради повреда или болест;

Проценетите трошоци изнесуваат:
•

за поединци, 20-28 билиони американски долари;

•

за работодавци, 8-16 билиони американски долари;

•

за општеството, 40-60 билиони американски долари;

•

од смртни случаи: 3 милиони американски долари;

•

од сериозни повреди: 80.000 американски долари;

•

од просечен случај на заболување: 17.000 американски долари

Извор: Годишни податоци кои се базираат на статистиката од 2005 година објавена од
страна на Извршниот орган за здравје и безбедност: http://www.hse.gov.uk/costs/; Извршен
орган за здравје и безбедност, „Трошоци на Британија кои произлегуваат од несреќи и
болести на работното место“ (привремено ажурирана верзија), податоци кои се базираат на
статистиката од 2000-2001: http://www.hse.gov.uk/economics/costing.htm.

Варијации во извршувањето
Постојат значајни варијации во извршувањето на безбедноста и здравјето при рабо
та помеѓу земјите, економските сектори и големините на претпријатијата.

Земји
Стапката на појавување на смртни случаи на работното место варира во голема мера
помеѓу земјите. Се чини дека постои важна разлика помеѓу развиените земји и зем
јите во развој:
•

осум пати е поверојатно дека работник во фабрика во Пакистан ќе почине
на работното место отколку работник во фабрика во Франција;

•

смртните случаи меѓу транспортните работници во Кенија се десет пати
повеќе од оние во Данска;

•

шест пати е поверојатно дека градежните работници во Гватемала ќе починат
на работното место отколку нивните колеги во Швајцарија (Светска банка,
1995).
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Економски сектори
Извршувањето на безбедноста и здравјето при работа значително варира помеѓу
економските сектори во рамките на земјите. Статистичките податоци покажуваат
дека, насекаде во светот, највисоките стапки на смртни случаи при работа се јавуваат
во земјоделството, шумарството, рударството и градежништвото. МОТ процени, на
пример, дека несреќите при сечење на тропски шуми предизвикуваат повеќе од 300
смртни случаи на 100.000 работници. Со други зборови, три од 1.000 работници
кои работат на сечење на тропски шуми умираат годишно или, од перспектива на
животниот век, просечно секој десетти дрвосечач ќе умре од несреќа при работа.
Слично, одредени професии и сектори, како на пример пакување на месо и рудар
ство, имаат високи стапки на заболувања поврзани со работа, вклучувајќи ги и фа
талните професионални заболувања.

Големини на претпријатија
Општо земено, малите работни места имаат полоши извештаи за безбедност от
колку поголемите. Се чини дека стапката на фатални и сериозни повреди на малите
работни места (оние со помалку од 50 вработени) е два пати поголема од онаа на
поголемите работни места (оние со повеќе од 200 вработени).

Групи на посебен ризик
Некои групи се чини дека се изложени особено на ризик или дека нивните конкретни
проблеми се игнорираат. На пример:
•

Посебната положба на работничките заслужува внимание. Родовата поделба
на трудот има влијание врз безбедноста и здравјето на жените на работното
место, што оди подалеку од опасности штетни за репродуктивниот систем.
Како што еден синдикат забележува:
Мажите доминираат во секторот за здравје и безбедност. 86% од Инспек
торите за здравје и безбедност се мажи. Ресурсите традиционално се ин
вестираат далеку повеќе во „машките“ индустрии, отколку во областите на
индустријата каде што работат жени. Стандардите за безбедност се базираат
врз моделот на машки работник. Задачите и опремата се дизајнирани за голе
мина и облик на машко тело. Ова може да доведе до дискриминација во некои
области. (GMB, 1998)

•

Има многу работници кои работат дома и во развиените земји и во земјите
во развој. Некои земји ги сметаат нив за обични вработени, кои подлежат на
нормално законодавство за безбедност и здравје. Во други земји, тие не се
вклучени во законодавството. Но, земјите кои ја ратификуваат Конвенцијата
бр. 177 за домашна работа, 1996, мора да обезбедат заштита во полето на
безбедноста и здравјето при работа еднаква на онаа која им се нуди на
другите работници.

•

Работниците со скратено работно време се друга група која може да страда
затоа што не е опфатена со одредбите за безбедност и здравје. Тоа е затоа
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што Конвенцијата бр. 175 за работа со скратено работно време, 1994,
предвидува дека „се преземаат мерки за да се осигура дека работниците со
скратено работно време ја добиваат истата заштита како онаа која им се дава
на работниците со полно работно време во поглед на: ... (б) безбедност и
здравје при работа“ (Член 4).
•

Во 2000 година беше проценето дека бројот на економски активните се
зонски работници изнесува околу 81 милион. За многу од нив, работните
услови се навредливи и експлоататорски: принудна работа, ниски плати,
лоша работна средина, виртуелно отсуство на социјална заштита, негирање
на слободата за здружување и правата на синдикат, дискриминација, ксе
нофобија и социјално исклучување, сето ова им ги одзема на работниците
потенцијалните придобивки од работењето во друга земја (МОТ, 2004).
Ризиците за безбедност и здравје поврзани со ваквите услови се зголемуваат
со видовите на работа која повеќето сезонски работници ја работат, имено
опасни и ризични професии, особено во земјоделството и градежништвото.
Во Европа, стапките на несреќи при работа се околу два пати повисоки
за сезонските работници отколку за домашните работници и не постои
причина да се верува дека ситуацијата е воопшто поразлична во други де
лови од светот. Јазичната бариера, изложеноста на нова технологија, се
мејното нарушување, слабиот пристап до здравствена заштита, стресот и
насилството се само некои од специфичните проблеми со кои се соочуваат
сезонските работници што ги прават нив посебно ранливи на ризиците по
безбедноста и здравјето на работното место.

•

Работниците во неформалната економија е многу поверојатно за разлика од
формалните работници да бидат изложени на лоша работна средина, ниска
безбедност и здравствени стандарди и опасности во животната средина и
како резултат на тоа да страдаат од лоша здравствена состојба или повреда.
Повеќето неформални работници малку или воопшто не ги познаваат
ризиците со кои тие се соочуваат и не знаат како да ги избегнат. Самата
природа на неформалната економија прави речиси невозможно за властите
да ја соберат важната статистика потребна за преземање на соодветни
корективни мерки и бидејќи голем дел од неформалната работа се случува
во домовите, инспекторатите не може да ги проверат работните услови
или да им дадат информации и совет на луѓето на кои им е потребно.
Проширувањето на основните права и социјалната заштита на работниците
во неформалната економија претставува голема загриженост за МОТ во
последниве години. Откако беше изготвен извештајот на таа тема (МОТ,
2002а), беше одржана општа дискусија на 90то Заседание на Меѓународната
конференција на трудот во 2002, што резултираше со донесување на
решение (МОТ, 2002б) и основа за следен акционен план. МОТ веќе започна
да развива алатки и методологии за да го започне процесот на подобрување
на условите за работа и работната средина на неформалните работници со
помош на обука, подигнување на свеста и други средства.

•

Многу деца се се уште вклучени во опасна работа, иако бројките се
намалуваат: вкупниот број на деца вклучени во опасна работа во целиот
свет изнесува 126 милиони во 2004 година, што претставува значителен пад
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од проценетите 171 милион во 2000 година. Намалувањето беше особено
силно кај децата на возраст помеѓу 5 и 14. Ова подобрување може да се
припише на широката ратификација на Конвенцијата бр. 182 за најлошите
форми на детски труд, 1999, и на спроведувањето на нејзините одредби и
оние на нејзината придружна Препорака бр. 190, 1999. Повеќе момчиња од
девојчиња продолжуваат да работат опасни професии. Околу 69 проценти
од момчињата работат во земјоделството, 22 проценти во услужните
дејности и 9 проценти во индустријата.
•

Стареењето на светската работна сила покренува многу прашања, вклучувај
ќи и некои во врска со безбедноста и здравјето при работа. МОТ секогаш
е посветена на заштитата на постарите работници и е активна особено во
изработувањето на меѓународни стандарди на трудот за инвалидско оси
гурување, пензиско осигурување и осигурување на преживеаните. Нај
сеопфатниот инструмент на оваа тема е Препораката бр. 162 за постари
работници, 1980, која има цел да го заштити правото на постарите ра
ботници на еднаквост на однесување и ги нагласува мерките кои треба да
бидат имплементирани за да се заштитат нивните потреби, вклучувајќи
идентификација и елиминирање на опасностите при работа и работните
услови кои го забрзуваат процесот на стареење и го намалуваат нивниот
работен капацитет. Придонесот на МОТ кон Второто Светско Собрание
во врска со процесот на стареење 2002 (МОТ; 2002в) го нагласи овој факт
и повика мерки за промовирање на прилагодување на работните услови за
постарите работници.1

•

Стапката на несреќи на работниците со договор е во просек два пати
поголема од стапката на постојаните работници. Многу работодавци се
чини дека веруваат дека со потпишување на поддоговор за одредени задачи,
тие потпишуваат и за нивните одговорности за безбедност. Но, ова не е
точно.

•

Возачите особено се изложени на ризик. Меѓународните проценки пока
жуваат дека луѓето во текот на нивната работа страдаат помеѓу 15 до 20 про
центи од смртните случаи предизвикани од сообраќајни несреќи, но овие
смртни случаи се третираат како сообраќајни несреќи, а не несреќи при
работа.

И покрај оваа загрижувачка ситуација, меѓународната свест за големината на про
блемот останува изненадувачки скромна. Неадекватното ширење на знаење и ин
формации го спречува делувањето, особено во земјите во развој. Исто така го
ограничува капацитетот за креирање и имплементирање на ефикасни политики
и програми. Цифрите за смртни случаи, несреќи и заболувања се алармантни, но
инвестиционите одлуки продолжуваат да се донесуваат занемарувајќи ја безбедноста,
здравјето и еколошките размислувања. Во борбата за капитал, притисоците на
глобализацијата и се повеќе напнатата конкуренција се стремат кон одвраќање на
вниманието од долгорочните економски придобивки од безбедна и здрава работна
средина. Иако меѓународниот печат регистрира индустриски несреќи, многу смртни
случаи поврзани со работа кои се случуваат секојдневно речиси и не се регистрираат.
Работниците продолжуваат да се соочуваат со сериозни ризици. За да се намали
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човечкото страдање, финансиската загуба и деградацијата на средината поврзани
со овие ризици, има потреба од зголемено и постојано делување за да се заштити
безбедноста и здравјето при работа.

Главни инструменти за безбедност и здравје при работа
Средствата кои ги користи МОТ за да ги промовира безбедноста и здравјето при
работа вклучуваат меѓународни стандарди на трудот, кодекси за работа, обезбедување
на технички совети и ширење на информации. Со помош на овие средства МОТ
има цел да го зголеми капацитетот на земјите членки за спречување на несреќи при
работа и професионални заболувања со подобрување на работните услови.
Една од главните функции на МОТ, уште од нејзиното основање во
1919, е развојот на меѓународни стандарди на трудот. Тие го опфаќаат трудот и
социјалните работи и имаат форма на Конвенции и Препораки. Конвенциите
може да се споредат со мултилатерални меѓународни договори кои се отворени за
ратификација од страна на земјите членки, а откако ќе бидат ратификувани, тие
создаваат задолжителни обврски. Една влада која има ратификувано Конвенција се
очекува да ги применува нејзините одредби со помош на законодавството или други
соодветни мерки, како што е укажано во текстот на Конвенцијата. Владата исто така
треба редовно да подготвува извештај за примената на ратификуваните Конвенции.
Степенот на почитување е предмет на прегледување и јавно коментирање од страна
на надзорниот орган на МОТ. Владите на другите земји кои ратификуваат или
организациите на работодавците или на работниците може да поднесуваат жалби
за наводно непочитување. Постојат и постапки за истражување и делување по такви
жалби.
За разлика од ова, Препораките имаат цел да понудат необврзувачки
упатства кои може да ја ориентираат националната политика и пракса. Тие често
се осврнуваат на одредбите на Конвенциите на иста тема или тема која се уште не
е опфатена во Конвенцијата. Иако не се наметнати суштински обврски, земјитечленки имаат одредени важни процедурални обврски во однос на Препораките,
имено, да ги поднесуваат текстовите до нивните законодавни органи, да известуваат
за резултирачкото дејство и повремено да известуваат на барање на Управниот орган
на МОТ за мерките преземени или предвидени за да одредбите стапат во сила.
Конвенциите и Препораките усвоени од страна на Меѓународната
конференција на трудот, земени како целина, се сметаат за меѓународен кодекс на трудот
кој ги дефинира минималните стандарди во општественото поле и во полето на
трудот.
Стандардите на МОТ значително влијаат врз законите и регулативите на
земјите членки така што многу текстови се моделираат врз релевантните одредби
на инструментите на МОТ. Често се изготвуваат нацрти на ново законодавство
или амандмани имајќи ги во предвид стандардите на МОТ така што се обезбедува
почитување на ратификуваните Конвенции или се дозволува ратификување на
други Конвенции. Всушност, владите често се консултираат со МОТ, формално
и неформално, за компатибилноста на предложените текстови на законите со
меѓународните стандарди на трудот.
Покрај стандардите на трудот, МОТ исто така креира кодекси за работа. Тие
содржат практични препораки, понекогаш високо технички и научно детални, кои
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треба да се користат како упатство за имплементирање на стандардите на трудот или
за обраќање кон конкретно прашање. Кодексите за работа на МОТ, како на пример
стандардите на трудот, се градат во трипартитен контекст, но по пат на седница
на експерти номинирани од страна на Управниот орган, а не конституентите на
МОТ. Откако експертите ќе го изработат кодексот, се повикува Управниот орган да
го одобри неговото публикување. Кодексите за работа не се законски обврзувачки.
Традиционално, овие кодекси се изработуваат во форма на модел на регулативи,
кои обезбедуваат рамка за имплементирање на политика на национално ниво.
Нивната употреба и функција се чини дека се развива и нов тренд е да се стави
зголемен фокус врз нивниот потенцијал за да обезбеди технички, практични совети
упатени директно кон претпријатијата. Така денес тие се релевантни не само за
националните органи и служби, туку исто така и за работодавците, работниците и
претпријатијата во приватните и во јавните сектори.
Конвенциите и Препораките на МОТ за безбедност и здравје при работа
вклучуваат принципи кои ги дефинираат правата на работниците во ова поле,
и кои исто така доделуваат обврски и одговорности на надлежните органи, на
работодавците и на работниците. Стандардите за безбедност и здравје при работа
може да се поделат на шест групи, согласно нивниот обем или цел (поле 3).
Во периодичен преглед на потребата да се ревидираат постојните стандарди
на трудот, 35 од стандардите во врска со безбедност и здравје при работа се сметаа
за ажурирани, десет требаа да бидат ревидирани2, а два се сметаа дека не се целосно
ажурирани, но се уште се релевантни во одредени аспекти. Од март 2002 усвоени се
четири нови инструменти – еден Протокол, една Конвенција и две Препораки. Во
Анекс II дадена е комплетна ажурирана листа на стандарди за безбедност и здравје
при работа на МОТ која го прикажува нивниот статус, како и листата на кодекси за
работа.
Политиката на МОТ за безбедност и здравје при работа суштински
е содржана во три меѓународни Конвенции на трудот и нивните придружни
Препораки (види Анекс III за текстот на релевантните делови на овие инструменти):
•
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Конвенцијата бр. 187 за промотивна рамка за безбедност и здравје при
работа и нејзината придружна Препорака бр. 197, 2006, предвидуваат
воспоставување на постојан процес на континуирано подобрување на
безбедноста и здравјето при работа и градење на превентивна култура
за безбедност и здравје. Ова им наложува на владите, во консултација со
повеќето организации на претставници на работодавци и на работници,
да преземат активни чекори кон постепено постигнување и одржување
на безбедна и здрава работна средина со изработување или ажурирање на
национална политика, развивање или надградување на национален систем
и со спроведување на национални програми за безбедност и здравје при
работа.3 Овој процес мора да ги земе во предвид принципите утврдени
во инструментите на МОТ релевантни за Конвенцијата и мора да вклучи
механизам за да се разгледа какви мерки би можеле да се преземат за да се
ратификуваат Конвенциите на МОТ во врска со безбедност и здравје при
работа.

Опасности и ризици при работа

Поле 3

Обем и цел на стандардите за безбедност и здравје
при работа

Конвенциите и Препораките за безбедност и здравје при работа може да имаат
повеќе намени, делувајќи како:
•
•

•
•

•

•

основни принципи за водење на политиките за унапредување, делување
и справување;
мерки за општа заштита, на пример, чување на машини, медицински пре
глед на млади работници или ограничување на тежината на товарот кој
треба да се пренесе од страна на еден работник;
заштита во посебни гранки на економската активност, како на пример, во
рударството, градежната индустрија, трговијата и работата на пристаништа;
заштита на посебни професии (на пример, медицински сестри и морнари)
и категории на работници кои имаат посебни здравствени потреби при
работа (на пример, жени или млади работници);
заштита од посебни ризици (јонизирачко зрачење, бензол, азбест); спре
чување на рак; контрола на загадување на воздухот, бучава и вибрации во
работната средина; мерки за безбедност при работа со хемикалии; вклу
чувајќи и превенција од поголеми индустриски несреќи;
организациски мерки и постапки, на пример, во врска со трудова инспек
ција или надоместок за повредите при работа и професионалните за
болувања.

•

Конвенцијата на МОТ бр. 155 за безбедност и здравје при работа, 1981,
и нејзината придружна Препорака бр. 164, предвидуваат усвојување на
национална политика за безбедност и здравје при работа и ги опишуваат
дејствата кои треба да бидат преземени од страна на владите и во рамките
на претпријатијата за да се унапреди безбедноста и здравјето при работа и
да се подобри работната средина. Конвенцијата е дополнета со Протоколот
од 2002 кон Конвенцијата бр. 155 за безбедност и здравје при работа, кој
повикува на воспоставување и периодичен преглед на барањата и постапките
за пријавување и известување за несреќите при работа и професионалните
заболувања и за публикување на слични годишни статистики.

•

Конвенцијата на МОТ бр. 161 за служби за заштита на здравјето при работа
и Препораката бр. 171, 1985, предвидуваат воспоставување на служби за
заштита на здравјето при работа на ниво на претпријатие, кои ќе бидат
создадени за да обезбедат спроведување на системи за надзор на здравјето
и за да придонесат за спроведување на политиката за безбедност и здравје
при работа.

До крајот на октомври 2007, само една земја-членка ја имаше ратификувано
Конвенцијата бр. 187, додека 50 земји-членки ја имаа ратификувано Конвенцијата
бр. 155 и 26 ја имаа ратификувано Конвенцијата бр. 161. Практичното влијание
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на овие инструменти, барем на Конвенцијата бр. 155 и бр. 161, е многу пошироко
отколку што може да покаже бројот на ратификации, бидејќи многу земји, иако
не можат да продолжат со ратификација, ги имаат имплементирано принципите
вклучени во овие инструменти. Ова беше потврдено од резултатите на една анкета
на земјите членки за активностите поврзани со стандардите на МОТ во областа на
безбедноста и здравјето при работа, спроведена во 2002 за да се оцени доследноста,
релевантноста и влијанието на инструментите на МОТ за безбедност и здравје при
работа. Во полињата 4, 5, 6 и 7 се набројани најважните инструменти на МОТ кои
се однесуваат на различните аспекти на безбедноста и здравјето при работа. За
комплетна листа на релевантните инструменти, погледнете го Анекс II.

Поле 4

Главни инструменти на МОТ во врска со безбедност и здравје
при работа општо земено

Речиси половина од 188те Конвенции и 199те Препораки усвоени од страна
на Меѓународната конференција на трудот помеѓу 1919 и 2007 година се
однесуваат, директно или индиректно, на прашања од областа на безбедноста
и здравјето при работа. Следниве ажурирани инструменти содржат општи
одредби:
• Препорака бр. 97 за заштита на здравјето на работниците, 1953
• Конвенција бр. 155 за безбедност и заштита при работа и Препорака бр.
164, 1981
• Конвенција бр. 161 за служби за заштита на здравјето при работа и
Препорака бр. 171, 1985
• Конвенција бр. 174 за превенција на големи несреќи при работа и
Препорака бр. 181, 1993
•
Препорака бр. 194 за листа на професионални заболувања, 2002
• Протокол од 2002 кон Конвенцијата бр. 155 за безбедност и здравје при
работа, 1981
• Конвенција бр. 187 за промотивна рамка за безбедност и здравје при
работа, 2006, и Препорака бр. 197, 2006.

Поле 5
•
•
•
•
•
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Примери на инструменти на МОТ во врска со специфични
ризици и супстанции

Конвенција бр. 115 за заштита од радијација и Препорака бр. 114, 1960
Конвенција бр. 139 за изложеност на канцерогени супстанци на работното
место и Препорака бр. 147, 1974
Конвенција бр. 148 за работна средина (загадување на воздух, бучава и
вибрации) и Препорака бр. 156, 1977
Конвенција бр. 162 за азбест и Препорака бр. 172, 1986
Конвенција бр. 170 за хемикалии и Препорака бр. 177, 1990

Опасности и ризици при работа

Поле 6
•
•
•
•
•

Конвенција бр. 120 за хигиена (Трговија и канцеларии) и Препорака бр.
120, 1964
Конвенција бр. 152 за безбедност и здравје при работа (работа на пристаниште) и Препорака бр. 160, 1979
Конвенција бр. 167 за безбедност и здравје во градежништвото и Пре-
порака бр. 175, 1988
Конвенција бр. 176 за безбедност и здравје во рударството и Препорака бр. 183, 1995
Конвенција бр. 184 за безбедност и здравје во земјоделството и Препорака бр. 192, 2001

Поле 7
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примери на инструменти на МОТ во врска со безбедност
и здравје во одредени гранки на економската активност

Примери на неодамнешни кодекси за работа на МОТ за
безбедност и здравје при работа

Превенција на поголеми индустриски несреќи, 1991
Безбедност и здравје во градежништвото, 1992
Безбедност при употреба на хемикалии при работа, 1993
Евидентирање и известување за несреќи при работа и професионални
заболувања, 1995
Упатства за системи за управување со безбедност и здравје при работа, 2001
Околни фактори на работното место, 2001
ХИВ/СИДА и светот на работата, 2001
Безбедност и здравје во индустриите за обоени метали, 2003
Безбедност и здравје во подземните рудници за јаглен, 2008

Покрај тоа, меѓународните стандарди на трудот кои ги опфаќаат општите
услови за вработување, социјална сигурност и вработување на жени, деца и други
категории на работници исто така имаат влијание врз безбедноста, здравјето и
работната средина. Згора на тоа, серија на Конвенции и Препораки конкретно се
однесуваат на здравјето, безбедноста и работната средина. Слика 1 прикажува како
суштинските стандарди на МОТ за безбедност и здравје при работа се поврзани со
овие други мерки.
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Слика 1

Како суштинските стандарди за безбедност и здравје при работа
се поврзуваат со стандардите на МОТ за други прашања

Трудова
инспекција

Основни стандарди

Работници
емигранти

Општествен
дијалог

СУШТИНСКИ СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Работници на
пристаниште

Слобода на
здружување
Индустриски
односи
Стручно
насочување и
обука

ОПШТИ СТАНДАРДИ
(C187, C155 и C161)
Специфични ризици
Физички
опасности
(C119, C127,
C148 и
C174)

Опасни
супстанции
и агенси
(C115, C139,
C148, C162
и C170

Општествена
сигурност

ГРАНКИ НА
АКТИВНОСТ
(C120, C167,
C176 и C184)

Работно
време

Морепловци и
рибари
Род

Заштита на деца
и млади

Забелешки
1. Работна група за политика во врска со ревизијата на стандардите на Комитетот
за правни прашања и меѓународни стандарди на трудот. Види GB.285/ESP/6/1 и
GB.283/LILS/WP/PRS/1/1. Меѓународната канцеларија на трудот објави прирачник
за меѓународни стандарди на трудот во 2005: види МОТ, 2005а.
2. Во предлозите за агендата на 90тото Заседание (2002) на Меѓународната
конференција на трудот (GB.276/2), беа доставени до Управниот орган можни
начини за ревидирање на овие инструменти.
3. За дефинициите на „национална политика“, „национален систем“ и „национална
програма“, види член 1 од Конвенцијата, репродуциран во Анекс III.
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КЛУЧНИ ПРИНЦИПИ ВО
ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА
И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА

2

Голем број на клучни принципи го поткрепуваат полето на безбедноста и здравјето
при работа. Овие принципи и одредбите на меѓународните стандарди на трудот се
создадени да се постигне важна цел: дека работата треба да се одвива во безбедна и
здрава средина.

Суштински принципи за безбедност и здравје при работа
Безбедноста и здравјето при работа претставуваат големо мултидисциплинарно
поле, речиси секогаш допирајќи ги прашањата поврзани со научни области, како
на пример, медицина – вклучувајќи физиологија и токсикологија – ергономија,
физика и хемија, како и технологија, економија, право и други области специфични
за разни индустрии и активности. Покрај различните проблеми и интереси, може да
се идентификуваат одредени основни принципи, вклучувајќи ги и следниве:
•

-

Сите работници имаат права. Работниците, како и работодавците и владите,
мора да осигураат дека овие права се заштитени и мора да се стремат да
воспостават и одржат пристојни услови за работи и пристојна работна
средина. Поконкретно:
работата треба да се одвива во безбедна и здрава работна средина;
условите за работа треба да бидат конзистентни со благосостојбата и
човечкото достоинство на работниците;
работата треба да понуди реални можности за личен успех, лично
исполнување и услуга на општеството (МОТ, 1984).

•

Мора да се воспостават политики за безбедност и здравје при работа. Таквите
политики мора да бидат спроведени на национално (владино) ниво и на
ниво на претпријатие. Тие мора ефикасно да бидат пренесени до сите
засегнати страни.

•

Мора да се воспостави национален систем за безбедност и здравје при работа. Таквиот
систем мора да ги вклучи сите механизми и елементи неопходни за да се
изгради и одржи превентивна култура за безбедност и здравје. Националниот
систем мора да се одржува, постепено да се развива и периодично да се
разгледува.
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•

Мора да се формулира национална програма за безбедност и здравје при работа. Откако
ќе се формулира, таа мора да се спроведе, следи, процени и периодично да
се разгледува.

•

Мора да се консултираат социјални партнери (односно, работодавци и работници)
и други акционери. Ова треба да се направи за време на формулирањето,
спроведувањето и прегледувањето на сите политики, системи и програми.

•

Програмите и политиките за безбедност и здравје при работа мора да се насочат
кон превенција и заштита. Напорите мора да се фокусираат пред се кон
примарната превенција на ниво на работно место. Работните места и
работните средини треба да се испланираат и дизајнираат така што ќе бидат
безбедни и здрави.

•

Мора да се промовира постојано подобрување на безбедноста и здравјето при работа.
Ова е неопходно за да се осигура дека националните законодавства,
регулативите и техничките стандарди за да се спречат повредите при
работа, професионалните заболувања и смртни случаи периодично се
прилагодуваат на општествениот, техничкиот и научниот напредок и
другите промени во светот на работата. Ова најдобро може да се направи со
развивање и имплементирање на национална политика, национален систем
и национална програма.

•

Информациите се од големо значење за развој и имплементација на ефикасни програми
и политики. Собирањето и ширењето на точни информации за опасности и
опасни материи, надзорот на работните места, следењето на почитувањето
на политиките и добрата пракса, и други сродни активности се централни
за утврдување и спроведување на ефикасни политики.

•

Унапредувањето на здравјето претставува централен елемент на праксата за здравје
при работа. Мора да се направат напори за да се подобри физичката,
менталната и општествената благосостојба на работниците.

•

Треба да се воспостават служби за заштита на здравјето при работа кои ќе ги опфатат
сите работници. Во идеални услови, сите работници во сите категории на
економска активност треба да имаат пристап до таквите служби, кои имаат
за цел да го заштитат и унапредат здравјето на работниците и да ги подобрат
работните услови.

•

Надоместокот, рехабилитацијата и куративните услуги мора да бидат достапни до
работниците кои страдаат од повреди, несреќи на работното место и од професионални
заболувања. Мора да се преземат мерки за да се намалат последиците од
опасностите на работните места.

•

Едукацијата и обуката се важни компоненти на безбедната и здрава работна
средина. Работниците и работодавците мора да бидат свесни за важноста на
воспоставувањето на безбедни работни постапки и за како да се направи тоа.
Обучувачите мора да бидат обучени во областите од посебно значење за
одредени индустрии, така што тие ќе можат да се осврнат кон специфични
прашања поврзани со безбедноста и здравјето при работа.
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•

Работниците, работодавците и надлежните органи имаат одредени одговорности,
должности и обврски. На пример, работниците мора да следат воспоставени
безбедносни постапки; работодавците мора да обезбедат безбедни работни
места и да осигураат пристап до прва помош; и надлежните органи мора
да ги планираат, предадат и периодично да ги разгледуваат и ажурираат
политиките за безбедност и здравје при работа.

•

Политиките мора да се спроведуваат. Мора да постои систем за инспекција за
да се обезбеди почитување на мерките за безбедност и здравје при работа и
друго законодавство за труд.

Јасно е дека постои некакво преклопување меѓу овие општи принципи. На
пример, собирањето и ширењето на информации за разни аспекти на безбедноста
и здравјето при работа лежи во основа на сите активности кои се опишани.
Информациите се потребни за превенција, како и за лекување на повредите при
работа и професионалните заболувања. Исто така се потребни и за создавање на
ефикасни политики и за да се осигура дека тие се спроведени. Едукацијата и обуката
бараат информации.
Иако овие клучни принципи составуваат програми и политики за безбедност
и здравје при работа, горенаведената листа во никој случај не е исцрпна. Повеќето
специјализирани области имаат свои соодветни принципи. Згора на тоа, при
планирањето на политиките мора да се земат во предвид етичките размислувања во
врска со прашањата како на пример правата на поединците на приватност.
Овие основни принципи се објаснети во следните глави на оваа книга и во
други публикации на МОТ (види на пример, МОТ, 1998а).

Права и должности
Одговорностите на владите, работодавците и работниците треба да се гледаат како
комплементарно и меѓусебно поткрепување во заедничката задача на унапредување
на безбедноста и здравјето при работа до најголема можна мера во рамките на
ограничувањата на националните услови и пракса.

Права на работниците
Се повеќе се прифаќа дека заштитата на животот и здравјето на работа е основно
право на работниците (види поле 8); со други зборови, пристојна работа значи
безбедна работа. Исто така работниците имаат должност да се грижат за сопствената
безбедност, како и за безбедноста на сите кои може да бидат засегнати од она што
тие го прават или не го прават. Ова подразбира право на соодветно знаење и право
да се престане со работа во случај на непосредна опасност за безбедноста или
здравјето. За да се грижат за сопствената безбедност и здравје, работниците треба да
ги сфатат ризиците и опасностите на работното место. Затоа тие треба правилно да
бидат информирани за опасностите и соодветно да бидат обучени за да ги извршат
своите задачи безбедно. За да се направи напредок во безбедноста и здравјето при
работа во рамките на претпријатијата, работниците и нивните претставници мора
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да соработуваат со работодавците, на пример, со учествување во изработката и
спроведувањето на превентивните програми.

Поле 8

Безбедност и здравје при работа – Човеково право

Правото на безбедност и здравје при работа е заштитено во Универзалната
декларација за човековите права на ОН, 1948, која вели:
Секој има право на работа, на слободен избор при вработување, на праведни и
задоволителни услови за работа ...

(Член 23)
Меѓународниот пакт на ОН за економски, социјални и културни права, 1976, го
потврдува ова право со следниве зборови:
Земјите страни на овој пакт го прифаќаат правото на секој поединец да ужива
праведни и задоволителни услови за работа, што обезбедува, особено: ... (б)
безбедни и здрави работни услови ...

(Член 7)

Одговорности на работодавците
Бидејќи опасностите при работа се јавуваат на работното место, одговорност на
работодавците е да осигураат дека работната средина е безбедна и здрава. Ова зна
чи дека тие мора да ги спречат и заштитат работниците од ризици на работното
место. Но, одговорноста на работодавците оди и подалеку, и вклучува познавање
на опасностите при работа и обврска да се осигура дека процесите на управување
унапредуваат безбедност и здравје при работа. На пример, свеста за последиците по без
бедноста и здравјето треба да ги води одлуките за изборот на технологија и за тоа
како работата е организирана.
Обуката е една од најважните задачи кои треба да се извршат од страна на
работодавците. Работниците не треба да знаат само како да ја извршуваат својата
работа, туку и како да ги заштитат своите животи и здравје, како и животите и здравјето
на нивните колеги додека работат. Во рамките на претпријатијата, директорите и
претпоставените се одговорни да осигураат дека работниците се соодветно обучени
за работата која се очекува дека тие ќе ја преземат. Таквата обука треба да вклучува
информации за аспектите на безбедност и здравје на работата и за начините
како да се спречи или намали изложеноста на опасности. Во поголеми размери,
организациите на работодавците треба да воведат обука и информативни програми
за превенција и контрола на опасности и заштита од ризици. Каде што е неопходно,
работодавците мора да бидат во положба да се справуваат со несреќи и итни случаи,
како и да укажат прва помош. Исто така треба да се направат соодветни уредувања за
компензација на повредите и заболувањата при работа, како и за рехабилитација и за
забрзување на навременото враќање на работа. Накратко, целта на превентивните
програми треба да биде обезбедување на безбедна и здрава средина која го штити и
унапредува здравјето на работниците и нивниот работен капацитет.
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Должности на владите
Владите се одговорни да изготват политики за безбедност и здравје при работа и да
осигураат дека тие се спроведуваат. Политиките ќе бидат одразени во законодавство, а
законодавството мора да се спроведе. Но, законодавството не може да ги опфати сите
ризици на работното место и исто така можеби е попрепорачливо да се одговори
на прашањата за безбедност и здравје при работа со помош на колективни договори
склучени помеѓу социјалните партнери. Постои поголема веројатност политиките
да бидат поддржани и спроведени доколку работодавците и работниците, преку
нивните организации, им помогнале во нивното изготвување, без разлика дали тие
се во форма на закони, регулативи, кодекси или колективни договори.
Надлежниот орган треба да издава и периодично да ги разгледува регулати
вите или кодексите за работа; да започне истражување за да се идентификуваат опас
ностите и за да се најдат начини за нивно надминување; да им обезбеди информации
и совети на работодавците и работниците; и да преземе посебни мерки за да се из
бегнат катастрофи каде потенцијалните ризици се високи.
Политиката за безбедност и здравје при работа треба да вклучува одредби
за воспоставување, работење и постепено проширување на службите за заштита
на здравјето при работа. Надлежниот орган треба да го надгледува и да советува
за имплементацијата на системот за надзор на здравјето на работниците, кој треба да
биде поврзан со програмите за превенција на несреќи и заболувања и за заштита и
унапредување на здравјето на работниците на ниво на претпријатие и на национално
ниво. Информациите обезбедени по пат на надзор ќе покажат дали стандардите за
безбедност и здравје при работа се имплементираат и каде треба повеќе да се делува
за да се заштитат работниците.
Концизна изјава која ги содржи главните цели на здравјето при работа е
дефиницијата дадена од здружениот Комитет на МОТ/СЗО (поле 9). Како што
укажува дефиницијата, главниот фокус во областа на здравјето при работа е на три
различни цели:
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Поле 9

Дефиниција за здравје при работа на здружениот Комитет
на МОТ/СЗО

На првото заседание во 1950, здружениот Комитет на МОТ/СЗО за здравје при
работа ја дефинираше целта на здравјето при работа. Ја измени дефиницијата
на своето 12то заседание во 1995 која гласи:
Здравјето при работа треба да биде насочено кон унапредување и одржување
на највисокиот степен на физичка, ментална и социјална благосостојба на
работниците од сите професии; превенција меѓу работниците на нарушување
на здравјето предизвикано од нивните работни услови; заштита на
работниците при работа од ризици кои се јавуваат како резултат на фактори
кои негативно влијаат на здравјето; поставување и одржување на работникот
во работна средина прилагодена на неговата физиолошка и психолошка
способност; и, да резимираме: прилагодување на работата кон човекот и
прилагодување на човекот кон неговата работа.

Забелешка: Оваа дефиниција е прифатена од страна на Меѓународната
комисија за здравје при работа и се појавува во обновеното издание од 2002
на Меѓународните правила на однесување на стручните лица за здравје при
работа. Правилата се достапни на: http://www.icohweb.org.

•

одржување и унапредување на здравјето на работниците и работниот
капацитет;

•

подобрување на работата и условите за работа така што тие се поволни за
безбедноста и здравјето; и

•

развој на работни организации и превентивни култури за безбедност и
здравје во насока која ги поддржува безбедноста и здравјето при работа.
Таквиот развој исто така промовира позитивна општествена клима и го
подобрува пријатното работење и веројатно исто така и продуктивноста на
претпријатијата. Зборот „култура“ во овој контекст значи животна средина
која ги одразува системите на вредности усвоени од страна на засегнатото
претпријатие. Таквата култура се одразува во пракса во менаџерските
системи, политиката за персонал, принципите за учество, политиките за
обука и квалитетно управување на претпријатието.
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Иако постојат ефикасни правни и технички алатки и мерки за спречување на
несреќи при работа и професионални заболувања, често се одделуваат национални
напори за справување со проблемите поврзани со безбедноста и здравјето при
работа и како резултат на тоа тие имаат помало влијание. Таквите напори исто
така се попречени од неизбежно временско заостанување помеѓу промените во
светот на работата или откривањето на нови опасности и ризици, и развојот и
имплементацијата на соодветни одговори. Традиционалните стратегии и методи за
превенција и контрола треба радикално да се ажурираат за да одговорат ефикасно
на брзите и постојани промени на работното место. Згора на тоа, има постојана
потреба за обука на нови генерации на работници бидејќи тие ги заменуваат оние
кои се пензионираат. Затоа потребно е да се развиваат механизми и стратегии за
да постојано се одржуваат безбедноста и здравјето при работа во првите редови
на националните приоритети и приоритетите на претпријатијата. Ова е основно
барање за постигнување и одржување на пристојни услови за работа и пристојна
работна средина.
Ова може да се постигне со подигнување на општата свест за важноста на
безбедноста и здравјето при работа во општествен и економски контекст и со нејзино
интегрирање како приоритетен елемент во националните и деловните планови. Исто
така е важно да се ангажираат сите социјални партнери и акционери во иницирањето
и одржувањето на механизми за продолжено подобрување на националните системи
за безбедност и здравје при работа. Крајната цел е да примената на принципите за
заштита на безбедноста и здравјето со превенција и контрола на опасностите стане
интегрален дел на работната култура и воедно на сите општествени и економски
процеси. За да биде успешен, развојот на соодветните одговори мора да го искористи
знаењето, искуството и добрата пракса на колективното тело во оваа област и да
осигура дека ова знаење се обновува и ефикасно се шири преку добри системи
за информирање и едукација. Треба да се развијат и имплементираат динамични
стратегии за управување за се обезбеди доследност, релевантност и употреба на
сите елементи кои го сочинуваат националниот систем за безбедност и здравје при
работа.
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Конвенцијата бр. 187 за промотивна рамка за безбедност и здравје при
работа, 2006 и нејзината придружна Препорака бр. 197 ги интегрираа двата основни
столба на глобалната стратегија на МОТ за подобрување на безбедноста и здравјето
во светот на работата, имено градењето и одржувањето на национална превентивна
култура за безбедност и здравје и примената на пристап на системи за управување со
безбедност и здравје при работа на национално ниво и на ниво на претпријатие.
Со цел да се промовира постојано подобрување на безбедноста и здравјето
при работа за да се спречат повреди при работа, професионални заболувања и
смртни случаи, Конвенцијата предвидува развој, воспоставување и имплементација
на голем број алатки за безбедно справување со безбедноста и здравјето при работа,
во консултација со повеќето организации на претставници на работодавци и
на работници, како и други акционери ангажирани во областа на безбедноста и
здравјето при работа. Овие алатки вклучуваат:
•
•
•

национална политика за безбедност и здравје при работа, како што е дефинирана
во Конвенцијата бр. 155 за безбедност и здравје при работа, 1981;
национален систем за безбедност и здравје при работа; и
национална програма за безбедност и здравје при работа која се базира на изработка
и периодично ажурирање на национален профил за безбедност и здравје при работа.

На слика 2 на крајот од Глава 5 е прикажан концептуален дијаграм на
национален систем за безбедност и здравје при работа, кој се базира на одредбите
на инструментите на МОТ за безбедност и здравје при работа.

24

НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ
РАБОТА1

4

Општи цели и принципи
Унапредувањето на безбедноста и здравјето при работа, како дел од целокупното
подобрување на работните услови, претставува важна стратегија, не само за
обезбедување на благосостојбата на работниците, туку исто така и за позитивно
придонесување за продуктивност. Здравите работници се подобро мотивирани,
уживаат поголемо задоволство од работата и придонесуваат за поквалитетни
производи и услуги, со што го подобруваат целокупниот квалитет на животот
на поединците и на општеството. Здравјето, безбедноста и благосостојбата на
луѓето кои работат претставуваат предуслов за подобрувањата на квалитетот и
продуктивноста и тие се од голема важност за правичен и одржлив општествен и
економски развој.
За да се осигура дека се постигнати задоволителни и долготрајни резултати
во полето на безбедноста и здравјето при работа, секоја земја треба да постави јасна
национална политика. Таквата политика треба да биде насочена кон промовирање
и унапредување на правото на работниците на безбедна и здрава работна средина на
сите нивоа; кон проценување и борење на самото место на изворот против ризиците
или опасностите при работа; и кон развивање на национална превентивна култура за
безбедноста и здравје која вклучува информирање, консултации и обука. Стремејќи
се да се намалат причините за опасности во работната средина, политиката ќе ги
намали трошоците кои произлегуваат од повредите при работа и професионалните
заболувања, ќе придонесе за подобрување на работните услови и работната средина
и ќе ја подобри продуктивноста. Изразувањето на таквата политика ќе ја потврди
посветеноста на владата кон причината за безбедна работна средина и ќе и овозможи
да ги почитува нејзините морални и меѓународни обврски.

Формулирање и разгледување на политиката
За да се осигура дека националната политика за безбедност и здравје при работа
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е сеопфатна, треба да се преземат мерки за да се обезбеди трипартитно учество,
односно учество на владата, организациите на работодавците и работниците,
во нејзиното формулирање, практично спроведување и разгледување. Мора да
постои доследност во смисла на содржината на политиката, како и во текот на
спроведувањето. Иако веродостојноста и пристапот на овие политики може да варира
согласно националните услови и пракси, сепак постојат основни карактеристики
кои се општо посакувани: тие се накратко дадени во поле 10.

Поле 10

Клучни карактеристики на национална политика за
безбедност и здравје при работа

• Формулирањето на политиката треба да одразува трипартитно учество, т.е.
треба да има влезни информации од организациите на работодавците и на
работниците како и од владата и други лица инволвирани во областа на
безбедноста и здравјето при работа.
• Политиката треба да биде конзистентна со целите на националниот развој
и со политиките во целина.
• Политиката треба да го промовира правото на работниците на пристојни,
безбедни и здрави услови за работа и работна средина.
• Политиката треба да вклучува начини за промовирање на адекватна јавна
свест и извлекување на политичка поддршка од владата на највисоко ниво.
• Политиката треба да го унапреди развојот на национална превентивна
култура за безбедност и здравје при работа која вклучува информирање,
консултација и обука.
• Политиката треба да вклучи план за мобилизирање на неопходни
институционални и финансиски ресурси.
• Треба да се негува координацијата меѓу сите засегнати институции како
составен елемент на политиката.
• Треба постојано да се користат сите достапни средства за делување.
• Политиката треба да поттикне доброволно почитување на ниво на
претпријатие.
• Политиката треба редовно да се разгледува.
Исто така треба да се има во предвид дека ако политиката треба успешно да
се спроведе, тогаш при формулирање на политиката мора да се земат во предвид ло
калните услови и пракси. Во поле 11 и 12 се дадени примери на политики утврдени
во една европска земја и во земја во развој соодветно.
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Поле 11

Трипартитно формулирање на национална политика за
безбедност и здравје при работа во Италија

Министерството за труд во Италија ја претстави својата предложена Повелба
за безбедност при работа во декември 1999 на национална конференција.
Содржината и целите на Повелбата беа изработени заедно со официјални
агенции за безбедност и здравје при работа, синдикати и организации на
работодавци.
Повелбата предвидува промовирање на практична примена на законодавството
преку трипартитни консултации заради идентификување на најдобрите и
најефикасните начини за превенција на несреќи при работа и професионални
заболувања со примена на највисоки стандарди за безбедност за работниците.
На конференцијата владата и социјалните партнери се одлучија за заеднички
пристап. Мерките на Повелбата опфаќаат повеќе области:
1. Комплетирање на постојното законодавство и негово усогласување со
директивите на Европската заедница.
2. Комплетирање на националниот план за здравје за 1998-2000, кој ќе
опфати пакет од информации за безбедност и здравје при работа, обука,
помош и мерки за следење. Се планира потесна координација помеѓу сите
релевантни владини агенции.
3. Давање поттик за бизнис како на пример намалувања на задолжителните
осигурителни премии за несреќи при работа и професионални заболувања,
и мерки за обука наменети за младите работници.
4. Зголемување на бројот на претставниците за безбедност на работниците
и проширување на нивната улога на сите работни места. Помалите фирми
ќе бидат опфатени од страна на претставници на работници од окружната
област.
5. Користење на повеќе превентивен пристап во механизмите за спрове
дување, со подобра размена на статистики.
Извор: Билтен на Техничкото биро на синдикатот (Trade Union Technical Bureau – TUTB).
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Поле 12

Национална политика и стратегија за безбедност и здравје
при работа на Индонезија

Национална политика
• Подобрување на координацијата врз основа на заемно поддржувачко пар
тнерство.
• Овластување на претприемачите, работниците и владата така што тие ќе мо
жат да ја применуваат и подобрат културата за безбедност и здравје при ра
бота.
• Владата има улога на олеснувач и контролор.
• Примена на системите за управување со безбедноста и здравјето при работа
како интегрален дел на менаџментот на компанијата.
• Разбирање и примена на одржливите норми за безбедност и здравје при ра
бота.
Национална стратегија
• Зголемување на посветеноста на работодавците и работниците во полето на
безбедноста и здравјето при работа.
• Подобрување на улогите и функциите на сите сектори во спроведувањето на
безбедноста и здравјето при работа.
• Подобрување на способноста, сфаќањето, ставот и однесувањето на рабо
тодавците и работниците во однос на културата за безбедност и здравје при
работа.
• Имплементирање на безбедноста и здравјето при работа преку управување
со ризик и справување со ризично однесување.
• Развивање на системи за оценување на безбедноста и здравјето при работа
(ревизија на системи за безбедност и здравје при работа) во светот на
бизнисот.
• Придружување и зајакнување на микро, мали и средни претпријатија во при
мената и подобрувањето на културата за безбедност и здравје при работа.
• Подобрување на примената на интегриран информативен систем за безбед
ност и здравје при работа.
• Влевање на разбирање за безбедност и здравје при работа од рана возраст
до повисоко образование.
• Зголемување на улогата на професионалните организации, универзитети, ли
цата кои работат во оваа област и други во подобрувањето на разбирањето,
способноста, ставот и однесувањето во врска со културата за безбедност и
здравје при работа.
• Подобрување на интеграцијата на безбедноста и здравјето при работа во си
те научни дисциплини.
Извор: Национален совет за безбедност и здравје при работа, 2006.
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Подобрувањето на безбедноста и здравјето при работа претставува дина
мичен процес и целите се долгорочни. Спроведувањето на добро осмислената
програма може да се очекува да биде продолжено за неколку години. Треба да се
идентификуваат значајни развои или феномени, и треба да се преземат неопходни
мерки од страна на владата, како и во рамките на претпријатијата за да се избегнат
можни катастрофи. Бидејќи се менува ситуацијата на безбедноста и здравјето при
работа, самата политика треба да се разгледува на соодветни интервали. Ова раз
гледување може да претставува комплетно оценување на политиката или може да се
фокусира на одредени области. Целите на разгледувањето на политиката се:
• да ги идентификува главните проблеми;
• да препише ефикасни методи за справување со нив;
• да формулира и воспостави приоритет за делување; и
• да ги оцени резултатите.
Природата и степенот на проблемите во врска со безбедноста и здравјето при работа
варираат од земја до земја, што делумно претставува резултат на разликите во нивото
на економскиот развој и во технолошките и општествените услови. На пример,
додека една земја во развој може да се бори со основните опасности по безбедноста
и здравјето при работа поврзани со земјоделството, една индустријализирана
земја може да се соочи со опасностите кои се јавуваат како резултат на напредната
технологија, како на пример, производството на наноматеријали или како резултат
на нови шеми на работна организација што води до стрес. Слично, во земјите стап
ката на распространетост на несреќи при работа и професионални заболувања,
вклучувајќи ги и фаталните заболувања, е повисока во одредени професии и сек
тори отколку во други. Како последица на тоа, националните политики треба да
воспостават приоритети за делување во однос на специфичните проблеми со кои
се соочуваат луѓето во рамките на засегнатата земја. Таквите приоритети може исто
така да варираат според други фактори, како на пример, сериозноста или степенот
на одредени проблеми, достапните средства за делување, економската ситуација на
земјата, секторот или претпријатието кое е во прашање, ефектите на променливата
технологија и општествените услови. Меѓутоа треба да се нагласи дека негативните
општествено економски услови не смеат да се користат како изговор за пасивноста.

Инструменти на политиката
Со оглед на сложеноста и степенот на проблемите поврзани со безбедност и
здравје при работа и многуте извори на опасности при работа и на професионални
заболувања, ниту една интервенција не би била доволна самата по себе за да создаде
ефикасна програма за безбедност и здравје при работа. За да се има влијание, де
лувањето мора да продолжи на разни нивоа. Усвоените практични мерки може да
варираат во зависност од степенот на технолошкиот, економскиот и општествениот
развој на засегнатата земја, и видот и степенот на достапните ресурси. Меѓутоа, воз
можно е да се даде поширока смисла на суштинските компоненти на една нацио
нална политика.
Во главни црти, националната политика за безбедност и здравје при работа
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треба да обезбеди детални стратегии во следните области, кои ќе бидат дискутирани
подолу:
•

национални законодавства, кодекси на трудот и регулативи;

•

улогата и обврските на надлежниот орган;

•

координација на политиките; и

•

едукација и обука.

Национални закони, кодекси на трудот и регулативи
Соодветното законодавство и регулативите, заедно со адекватните средства за спро
ведување, претставуваат клучни инструменти на политиката за заштита на работни
ците. Тие претставуваат основа за напорите за подобрување на условите за работа и
работната средина. Механизмот за инспекција треба да го искористи, меѓу другите
работи, и системот за надгледување на здравјето на работниците, кој може да го води
владата, заедницата или претпријатието.
Законот за труд предвидува минимални стандарди кои се задолжителни и
применливи за сите. Како што работодавците и директорите на фабриките мора
да ги исполнат овие одредби со усвојување на соодветни техники, и како што
ефикасноста на мерките за безбедност зависи од нивната примена од страна на
работниците, задолжително е организациите на претставници на работодавци и
работници да бидат консултирани на разни фази во текот на подготвувањето на
законите и регулативите.
Познато е дека, во земји со добри извештаи за безбедност, поефикасно е да се
предвидат должностите на оние со примарна одговорност за мерките за безбедност
и здравје при работа во општа смисла, отколку да се проба да се регулираат многуте
опасности секоја минута. Овој пристап е важен бидејќи технологијата се развива со
се побрзо темпо и често се покажува дека е тешко за законодавството да држи чекор
со напредокот. Затоа поновото законодавство избегнува поставување на детални
барања и настојува да дефинира општи цели во широка смисла.
Тренд во големите индустријализирани земји е да се ограничи бројот на
статутарните инструменти и да се унапреди публикувањето од страна на владини
агенции или специјализирани професионални органи на директиви, кодекси за
работа и доброволни стандарди, кои се пофлексибилни и кои можат полесно да
бидат ажурирани. Овој пристап поттикнува превенција, но во ниту еден случај не
го спречува донесувањето на посебни регулативи кои бараат строги мерки за да се
контролираат сериозните опасности на работното место.
Стандардите, спецификациите и кодексите за работа издадени од страна на
национални организации за стандарди или професионални или специјализирани
институции обично не се обврзувачки, но во некои случаи надлежниот орган им дава
сила на закон. Оваа пракса, која е повообичаена во земји каде таквите организации
и институции се јавни органи, значително ја олеснува задачата на законодавецот,
но може да го зголеми товарот врз администраторите за безбедност и здравје при
работа освен ако не може да се потпрат на одобрени органи или институции за
примена или следење на овие стандарди и спецификации.
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Улога и обврски на надлежниот орган
Формулирањето на национална политика за безбедност и здравје при работа треба да
ги одрази соодветните функции и одговорности на јавните органи, работодавците,
вработените и други лица и треба да го прифати дополнителниот карактер на овие
одговорности. Со тоа, националниот назначен надлежен орган е одговорен за
идентификување на главните проблеми и за изготвување на реалистична политика,
земајќи ги во предвид достапните ресурси и средства. При тоа, надлежниот орган
мора да постави приоритети врз основа на итноста и важноста на проблемите кои
треба да се надминат во таа одредена земја.
Со цел да се спроведе политиката за безбедност и здравје при работа, и
земајќи ги во предвид достапните технички средства за делување, надлежниот орган
или органи во секоја земја ќе треба:
•

да го разгледуваат од време на време законодавството за безбедност и здравје
при работа и други слични одредби издадени или одобрени, т.е. регулативи
или кодекси за работа, земајќи ги во предвид искуството и напредокот во нау
ката и технологијата;

•

да издаваат или одобруваат регулативи, кодекси за работа или други соодветни
одредби за безбедност и здравје при работа, земајќи ги во предвид врските кои
постојат помеѓу безбедноста и здравјето од една страна, и работните часови и
паузите за одмор, на друга страна;

•

да преземат или промовираат студии и истражување со цел да се идентификуваат
опасностите и да најдат средства за нивно надминување;

•

да обезбедат посебни мерки за да се спречат катастрофи, осигурувајќи дека де
лувањето е координирано и доследно на сите нивоа, со посебно внимание кон
областите кои се со висок ризик за работниците и за населението;

•

да им обезбедат информации и совети, на соодветен начин, на работодавците и
работниците, и да ја унапредат или олеснат соработката помеѓу нив и нивните
организации, со цел да се елиминираат опасностите или да се намалат доколку
е можно;

•

да осигураат дека националните закони и регулативи и други одобрени одред
би (на пример, упатства донесени од национални организации) се јасни, кон
зистентни и сеопфатни и дека одразуваат национални услови; и

•

да потврдат дека националното законодавство ги зема во предвид применливите
одредби на меѓународните стандарди на трудот, особено Конвенциите бр. 155
и 161 и нивните придружни Препораки.
За да се осигура дека политиката се спроведува во рамките на претпријатијата,
надлежниот орган или органи треба:

•

да ги постават условите за проектирање, изградба и изглед на претпријатијата
со цел да се избегнат или намалат опасностите;

•

да осигураат дека опасностите се избегнати или контролирани кога ќе започне
работата, или кога ќе се направат големи измени или промени;
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•

да ја потврдат безбедноста на техничката опрема која се користи при работа;

•

да проверат дали се спроведуваат постапките дефинирани од страна на над
лежниот орган;

•

да ги идентификуваат работните процеси, супстанции и агенси кои треба да се
забранат, ограничат или да бидат предмет на овластување или контрола, земајќи
ја во предвид можноста за истовремена изложеност на неколку супстанции или
агенси;

•

да утврдат и применат постапки за известување во врска со несреќи при работа
и професионални заболувања од страна на работодавците и кога е можно, од
страна на осигурителните институции и другите кои се директно засегнати, и
да направат годишна статистика за несреќите при работа и професионалните
заболувања;

•

да водат истрага во случаи на несреќи, заболувања или други повреди кои се
јавуваат во текот на или во врска со работата и се чинат дека одразуваат сери
озна ситуација;

•

да објавуваат информации за мерките кои се преземени во согласност со
националната политика за безбедност и здравје при работа и за несреќите,
заболувањата и повредите кои се јавуваат во текот на или во врска со работата;
и

•

да воведат или да ги прошират системите за проверка на хемиски, физички и
биолошки агенси и ергономските и психолошко општествените фактори, со
цел да се процени ризикот по здравјето на работниците, колку што е можно во
моменталните национални услови.

Координација на политиката
Со цел да се обезбеди доследност во формулирањето и примената на националната
политика за безбедност и здравје при работа, мора да постои координација помеѓу
различните органи и тела назначени да ја спроведуваат политиката. Исто така треба
да постои блиска соработка помеѓу јавните органи, организациите на претставници
на работодавци и на работници и други засегнати тела, со цел да направат уреду
вања кои се соодветни на националните услови и пракси. Таквите уредувања може
да вклучат воспоставување на централно тело кои ќе ја преземе целокупната одго
ворност за спроведување на мерките на политиката.
Главни цели на овие здружени напори треба да бидат:
•

да се исполнат барањата во однос на формулирање, спроведување и п е р и о 
дично разгледување на политиката;

•

да се координираат напорите за да се извршат функциите доделени на надлеж
ниот орган;

•

да се координираат поврзаните активности кои се преземаат национално, ре
гионално или локално од страна на јавните органи, работодавците и нивните
организации, организациите и претставниците на работниците и други засег
нати поединци или тела; и
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•

да се промовира размената на мислења, информации и искуства на национално
ниво, во рамките на одредени индустрии или во посебни гранки на економската
активност.

Доколку целите на политиката за безбедност и здравје при работа треба
да се остварат, работодавците и работниците мора постојано да бидат вклучени
во нејзиното спроведување и разгледување. Националните трипартитни семинари
може да бидат ефикасни средства за здружување на работодавците и работниците
во процесот на создавање на политика. Консензусот развиен од такви семинари ја
зголемува обврската за спроведување на договорените мерки.

Едукација и обука
Едукацијата и обуката им обезбедува на поединците основно теоретско и практично
знаење потребно за успешно извршување на нивниот бизнис или професија и за
вклопување во работната средина. Заради важноста на безбедноста и здравјето при
работа, треба да се преземат мерки за да се вклучат овие теми во едукацијата и обуката
на сите нивоа во сите занаети и професии, вклучувајќи го и повисокото техничко,
медицинско и професионално образование. Обуката за безбедност и здравје при
работа треба да одговори на потребите на сите работници и треба да се промовира
на начин кој е соодветен на националните услови и пракси.
Идејата е да се инкорпорираат принципите за безбедност и здравје при ра
бота поврзани со потребите на студентот во наставата за сите занаети и професии.
Затоа е важно да се осигура дека прашањата за безбедноста и здравјето при работа
се интегрирани во наставната програма и во наставните материјали за занаети и
професии на ниво согласно со идните функции и одговорности на луѓето на кои се
подучуваат. Во принцип, поединците многу тешко ги менуваат стекнатите навики
или ги напуштаат вкоренетите движења и рефлекси. Затоа, школувањето или струч
ната обука треба да ги подучи за безбедни работни методи и однесување уште во
рана фаза, така што тие ќе ги следат нив во текот на целиот работен живот.
Стручната обука, без разлика дали во рамките на претпријатието или на
училиштето, често ги остава работниците слабо подготвени да се справат со опас
ностите на нивните занаети. Во случаи кога тие научиле да работат со неисправни
или лошо чувани машини и алатки, би било изненадувачки ако тие подоцна се
грижат за безбедноста. Доколку, при напуштање на училиштето, тие не се свесни за
важноста на добрата лична хигиена, помалку е веројатно дека тие ќе ја практикуваат
во работилницата. Ако луѓето се учат како да заработат за живот, тие исто така треба
да се учат и како да ги заштитат своите животи.
Потребата да им се обезбеди соодветна обука за безбедност и здравје при
работа на работниците и нивните претставници во претпријатието треба да се на
гласи како основен елемент на политиката за безбедност и здравје при работа и
треба јасно да се наведе во документот за политиката. На работниците треба да им
се обезбеди адекватна обука во смисла на техничкото ниво на нивната активност и
природата на нивните одговорности. Работодавците треба исто така да научат како
да ја стекнат довербата на нивните работници и како да ги мотивираат; овој аспект е
исто толку важен како и техничката содржина на обуката.
Потребата да се обучат трудови инспектори, специјалисти за безбедност и
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здравје при работа и други лица директно засегнати со подобрувањето на условите
за работа и работната средина не може да биде пренагласена и треба да се одрази
во документот за политиката. Обуката треба да ја земе во предвид зголемената
сложеност на работните процеси, често предизвикана со воведување на нова или
напредна технологија и потребата од поефикасни методи за анализа со цел да се
идентификуваат и измерат опасностите, како и потребата од делување со цел да се
заштитат работниците од тие опасностите.
Организациите на работодавците и работниците треба да преземат пози
тивно дејство за спроведување на обука и информативни програми со цел да се
спречат потенцијалните опасности во работната средина и да се контролираат и
заштитат од постојните ризици како на пример оние заради загадување на воздухот,
бучава и вибрација. Јавните органи се одговорни да ја промовираат обуката и да
делуваат како катализатор со обезбедување на ресурси и специјализиран персонал
каде што е потребно. Таквата поддршка е суштинска во земјите во развој.
Првичната обука, дури и под најдобри услови, не може да ги опфати
сите предвидливи и непредвидливи ситуации. Како последица на тоа, обуката
за безбедност и здравје при работа претставува долгорочна задача и задача која
никогаш не е целосно завршена.

Забелешкa
1. Оваа глава главно се базира на Конвенцијата бр. 187 за промотивна рамка за
безбедност и здравје при работа, 2006, Конвенцијата бр. 155 за безбедност и здравје
при работа, Препораката бр. 164, 1981, и Конвенцијата бр. 176 за безбедност и
здравје во рударството, 1995.
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5

Националниот систем за безбедност и здравје при работа ги опфаќа сите инфра
структури, механизми и специјализирани човечки ресурси потребни за да се пре
несат принципите и целите дефинирани од страна на националната политика во
практична имплементација на националните програми за безбедност и здравје при
работа. Една од главните цели на националните програми за безбедност и здравје
при работа треба да биде зајакнување на националните системи за безбедност и
здравје при работа. Системот за безбедност и здравје при работа мора да одговори
на ефектите на општествено економските и технолошките промени врз условите за
работа и работната средина, па затоа не се гради само еднаш, туку мора да се зајак
нува, реорганизира и преориентира во текот на еден постојан цикличен процес од
разгледувања, оценувања на изведувањето и прилагодувања на целите и програмите
или креирање на нови цели и програми за да се задоволат новите потреби.
Иако законодавството, трипартитната соработка, инспекцијата и спро
ведувањето претставуваат суштински компоненти на секој национален систем за
безбедност и здравје при работа, потребни се и други елементи за да направат сис
темот да функционира адекватно. На пример, на повеќето работодавци, особено
оние од мали и дури и средни претпријатија, им е потребна помош за да ги сфатат
и да ги почитуваат регулаторните барања на безбедноста и здравјето при работа,
како на пример обезбедување на обука за работниците кои ракуваат со опасни
супстанции, спроведување на техничка инспекција на опасни машини или ставање
на информациите поврзани со безбедноста и здравјето при работа на располагање
во претпријатието. Потребна е понатамошна поддршка и услуги за да се промовира
добра пракса која опфаќа многу други аспекти на безбедноста и здравјето при работа
кои се наоѓаат надвор од правната сфера. Согласно Конвенцијата бр. 187, за да биде
функционален и ефикасен во задоволувањето на потребите за безбедност и здравје
при работа на работодавците и на работниците, националниот систем мора да ги
вклучи барем следниве клучни елементи:
•

закони, регулативи, колективни договори каде што е соодветно, и други реле
вантни инструменти за безбедност и здравје при работа;

•

орган или органи одговорни за безбедност и здравје при работа, назначени во
согласност со националното законодавство и пракса;
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•

механизми за да се осигура почитување на националните закони и регулативи,
вклучувајќи системи за инспекција;

•

уредувања за унапредување, на ниво на претпријатие, на соработката помеѓу
менаџментот, работниците и нивните претставници како суштински елемент
на превентивните мерки поврзани со работното место;

•

национален трипартитен орган за безбедност и здравје при работа;

•

информирање и советодавни услуги за безбедност и здравје при работа;

•

обезбедување на обука за безбедност и здравје при работа;

•

обезбедување на служби за заштита на здравјето при работа во согласност со
националното законодавство и пракса;

•

истражување во врска со безбедноста и здравјето при работа;

•

механизми за собирање и анализа на податоци за несреќи при работа и про
фесионални заболувања, земајќи ги во предвид релевантните инструменти за
безбедност и здравје при работа;

•

одредби за соработка со релевантни шеми за осигурување и компензација кои
ги опфаќаат несреќите при работа и професионалните заболувања;

•

механизми за поддршка за постепено подобрување на условите за безбедност и
здравје при работа во микро, мали и средни претпријатија и во неформалната
економија.

Исто така потребни се и други дополнителни елементи за комплетирање на
еден систем соодветен за справување со сложени области како што е безбедноста
и здравјето при работа. На слика 2 е прикажан национален систем за безбедност и
здравје при работа создаден да ги инкорпорира сите овие елементи.
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Слика 2
		
		

Национален систем за безбедност и здравје при работа
моделиран од одредбите на инструментите на МОТ за
безбедност и здравје при работа

ФОРМУЛИРАЈТЕ, ИМПЛЕМЕНТИРАЈТЕ
И ПЕРИОДИЧНО РАЗГЛЕДУВАЈТЕ
НАЦИОНАЛНА ПРЕВЕНТИВНА
ПОЛИТИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
ПРИ РАБОТА И СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ

МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

Стандарди на
МОТ

НАУЧЕН И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
КОДЕКС ЗА
РАБОТА

ЗАКОНИ
РЕГУЛАТИВИ
КОДЕКСИ

Надлежен
орган

Работодавец

Услуги за
трудово
здравје.

Идентификувајте
ги и оценете ги
опасностите на
работното место

Служби за
инспекција

Осигурајте ја
безбедноста на
работникот

Истражување
и студии
(токсикологија,
методологија,
епидемиологија)

ИДЕНТИФИКУВАЈТЕ И ОЦЕНЕТЕ

Работник

ЕЛИМИНИРАЈТЕ

Соработувајте и
почитувајте
Заштитени од
дисциплински
мерки и трошоци

Меѓународни
стандарди за трудот
Право на
отстранување
Формулирајте,
имплементирајте
и разгледувајте
закони и пракса

Дизајнери,
произво
дители,
импортери и
набавувачи
Осигурајте
дека опремата
итн. набавена
за употреба
при работа
ги почитува
националниот
закон и пракса

Обезбедете
совет и помош за
работодавецот и
работникот
Обезбедете
ефикасни ресурси

ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА

КОНТРОЛА

МИНИМИ
ЗИРАЈТЕ

1. Забрана
2. Замена

1. Ограничувања
2. Овластување од /
известување до надлежен
орган
3. Класификација и
означување
4. Граници на изложеност
5. Следење на работната
средина
6. Медицински надзор
7. Технички, оперативни,
организациски мерки
(работно време,
ергономика
1. Адекватна хигиена
2. Постапки за итен случај
3. Прва помош и медицинска
грижа
4. Предупредување
5. Поправање
6. Право на отстранување
од закана
7. Известување за закана
8. Фрлање на опасен
отпадок
9. Заштитна облека и опрема

ТРИПАРТИТНА СОРАБОТКА, КОМУНИКАЦИЈА И КОНСУЛТАЦИЈА

НЕСРЕЌА, ИНЦИДЕНТ, ЗАБОЛУВАЊЕ

ПОДАТОЦИ
1.

Известување за несреќи и
заболувања

2.

Запис: несреќи, инциденти
и заболувања поврзани со
безбедност и здравје при работа и
од надзор и следење, итн.; записи
кои треба да се чуваат

3.

Статистика: создадете и објавете

НЕПРИМЕНУВАЊЕ НА МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

БЛАГОСОСТОЈБА НА
РАБОТНИКОТ

ПРИМЕНА
1.

Компензација

2.

Осигурување

3.

Алтернативна работа

4.

Стручна рехабилитација

КАЗНИ
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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ
РАБОТА

6

Националните програми претставуваат стратешки програми со предодредена вре
менска рамка кои се фокусираат на специфични национални приоритети за без
бедност и здравје при работа, идентификувани по пат на анализа на националниот
систем за безбедност и здравје при работа и ажурираниот национален профил (види
подолу). Целите на овие програми се да го промовираат развојот и одржувањето
на превентивната култура за безбедност и здравје при работа и да придонесат за
постојано подобрување на слабите или неефикасни елементи на националниот
систем за безбедност и здравје при работа, идентификувани по пат на следење и
оценување. Националната програма претставува елемент „Делувај“ од циклусот
„Планирај – Прави – Провери – Делувај“ кој е во сржта на пристапот на системи
за управување со безбедност и здравје при работа. За да биде успешна програмата,
неопходно е да се консултираат организациите на претставници на работодавци и
на работници и на други заинтересирани страни. Подеднакво важно е програмата
да биде добро претставена и одобрена од највисоките национални органи. Иако
на таквите програми им требаат јасни цели, намери и индикатори, тие треба исто
така да бидат насочени кон зајакнување на националниот систем за безбедност и
здравје при работа со цел да се осигура дека подобрувањата се одржливи и за да
се изгради и одржи национална превентивна култура за безбедност и здравје при
работа. За да се осигура дека ограничените ресурси се користат ефикасно, развојот
на националната програма за безбедност и здравје при работа треба да вклучува
голем број на логички чекори:
•

национален трипартитен договор за воспоставување на национална програма
за безбедност и здравје при работа;

•

воспоставување на механизми за соработка за изработување и спроведување на
програмата;

•

изработка на национален профил за безбедност и здравје при работа;

•

анализа и идентификација на предностите и недостатоците на националниот
систем за безбедност и здравје при работа, користејќи го националниот
профил;
39

Основни принципи за здравје и безбедност при работа

•

идентификација на приоритетите за национално делување со цел да се подо
бри безбедноста и здравјето при работа;

•

развој на акциони планови во националната програма за безбедност и здравје
при работа, вклучувајќи и индикатори за успех;

•

активирање на националната програма за безбедност и здравје при работа со
поддршка на највисоките национални органи (обезбедувањето на безбедноста
и здравјето при работа е на највисоко место во националната агенда);

•

воспоставување на одржливи механизми за разгледување, ажурирање на пода
тоци и постојано подобрување на ефикасноста;

•

можно назначување на нови приоритети за делување преку воспоставување на
нова национална програма за безбедност и здравје при работа врз основа на
ажуриран национален профил за безбедност и здравје при работа.

Национален профил за безбедност и здравје
при работа
Откако владата, работодавците и работниците ќе се согласат да формулираат
национална програма за безбедност и здравје при работа, првиот технички чекор е
да ја разгледаат националната ситуација на безбедноста и здравјето при работа. Ова
најдобро може да се направи систематски со подготвување на национален профил
за безбедноста и здравјето при работа. Таквиот национален профил дава краток
преглед на постојната ситуација на безбедноста и здравјето при работа, вклучувајќи
ги националните податоци за несреќи при работа и професионални заболувања,
високо ризичните индустрии и професии, и описот на националните системи за
безбедност и здравје при работа и други национални средства за делување во оваа
област. Информациите кои се вклучени во компилацијата на национален профил за
безбедност и здравје при работа се опишани во Препораката бр. 197 за промотивна
рамка за безбедност и здравје при работа, 2006. Националните профили за
безбедност и здравје при работа исто така го олеснуваат систематското разгледување
на подобрувањата на националните системи и програми за безбедност и здравје при
работа. Националниот профил за безбедност и здравје при работа треба:
•

да биде подготвен на ниво на земја преку процес кој го вклучува надлежниот
орган, сите други назначени органи засегнати со разните аспекти на безбед
носта и здравјето при работа, и уште поважно, повеќето организации на прет
ставници на работодавци и работници;

•

да ги вклучи основните податоци за сите фактори кои може да влијаат на без
бедното справување со безбедноста и здравјето при работа на национално
ниво и на ниво на претпријатие, вклучувајќи ги и постојната законодавна рамка,
достапните механизми и инфраструктури за имплементација и спроведување,
распределба на работната сила, човечки и финансиски ресурси посветени на
безбедноста и здравјето при работа, и иницијативи за безбедност и здравје при
работа преземени на ниво на претпријатие и на ниво на заштита овозможена
од нив;
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•

да обезбеди практични информации за активностите кои се во тек на ниво на
земја (пр. активности поврзани со имплементација на меѓународни договори,
тековни и планирани проекти за техничка помош);

•

да и овозможи на една земја да ги идентификува празнините во постојната прав
на, институционална, административна и техничка инфраструктура поврзани
со безбедното справување со безбедноста и здравјето при работа, земајќи ги во
предвид релевантните Конвенции, Препораки и кодекси за работа на МОТ;

•

да обезбеди средства за подобрена координација меѓу сите страни
заинтересирани за безбедност и здравје при работа.

Процесот на подготвување на профилот може самиот да служи како почет
на точка за подобрена координација. Треба да ја поттикне комуникацијата помеѓу
различни засегнати групи и органи, и да поттикне подобро разбирање на потенци
јалните проблеми во рамките на земјата и на активностите кои се преземаат за да
се надминат тие проблеми. Во Анекс IV е даден преглед на модел за подготовка на
национален профил.
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ПОЛИТИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ВО
РАМКИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО1

7

Општа рамка
Бидејќи несреќите и повредите при работа се случуваат на поединечното работно
место, работодавците, менаџерите и засегнатите работници треба заеднички да пла
нираат и да започнат превентивни и контролни мерки во рамките на претприја
тието.
Мерките за превенција и контрола на опасностите на работното место треба
да се засноваат врз јасна, спроведлива и добро дефинирана политика на ниво на
претпријатието. Оваа политика за безбедност и здравје претставува основа од која
се развиваат целите на безбедноста и здравјето при работа, мерките за извршување
и други компоненти на системот. Таа треба да биде концизна, лесно разбирлива,
одобрена од највисокото ниво на менаџментот и позната на сите вработени во орга
низацијата.
Политиката треба да биде во писмена форма и треба да ги опфати орга
низациските уредувања со што ќе се обезбеди безбедност и здравје при работа.
Особено, треба:
•

да ги распредели различните одговорности за безбедност и здравје при работа
во рамките на претпријатието;

•

да го известува секој работник, надзорник и менаџер;

•

да утврди како службите за заштита на здравјето треба да бидат организирани;
и

•

да одреди мерки кои треба да се преземат за надзор на работната средина и
здравјето на работниците.

Политиката може да се изрази во смисла на изјава за целите и намерите
на организацијата, како документ кој ги одразува вредностите на безбедноста и
здравјето при работа на претпријатието. Треба да ги дефинира должностите и
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одговорностите на раководителот на одделот или на лидерот на тимот за безбедност
и здравје при работа кој ќе биде главен двигател во процесот на претворање на цели
те на политиката во реалност во рамките на претпријатието.
Документот за политиката мора да биде отпечатен на јазик или медиум лесно
разбирлив за работниците. Во случаи каде нивото на неписменост е високо, мора да
се користат јасни невербални форми на комуникација. Изјавата за политиката мора
да биде јасно формулирана и создадена за да одговара на одредената организација
за која е наменета. Треба да се достави така што секој вработен ќе има можност да
се запознае со неа. Политиката исто така треба видливо да биде прикажана низ ра
ботното место за да служи како постојан потсетник за сите. Особено, треба да се
испрати до сите менаџерски канцеларии за да ги потсети менаџерите на нивните
обврски во овој важен аспект на работењето на компанијата. Покрај тоа, треба да се
преземат соодветни мерки од страна на надлежниот орган за обезбедување на насоки
за работодавците и работниците за да им помогне да ги почитуваат своите законски
обврски. За да осигура дека работниците ги прифаќаат целите на политиката за без
бедност и здравје, работодавецот треба да ја воспостави политиката преку процес на
размена на информации и дискусија. Во Анекс V е дадена листа за работодавците
кои пишуваат политика за безбедност и здравје.
Политиката треба да се одржува со редовно разгледување. Политиката
можеби треба да се ревидира заради ново искуство, или заради нови опасности или
организациски промени. Исто така може да биде потребна ревизија доколку приро
дата на работата која се извршува се менува, или доколку се воведува нова опрема
или нови опасности. Исто така може да биде неопходна доколку се издадат нови
регулативи, кодекси за работа или официјални инструкции релевантни за активнос
тите на претпријатието.

Одговорности на работодавците
Политиката за безбедност и здравје треба да ја одрази одговорноста на работодавците
за обезбедување на безбедна и здрава работна средина. Мерките кои треба да се пре
земат ќе варираат во зависност од гранката на економската активност и видот на
извршената работа; накратко, работодавците треба:
•

да обезбедат и да ги одржат работните места, машините и опремата и да ко
ристат работни методи кои се колку што е можно побезбедни и без ризик по
здравјето (види поле 13);

•

да осигураат дека, колку што е можно, хемиските, физичките и биолошките
супстанции и агенси кои се под нивна контрола се без ризик по здравјето кога
се преземаат соодветни мерки за заштита;

•

да им ги дадат неопходните инструкции и обука на менаџерите и персоналот,
земајќи ги во предвид функциите и капацитетите на различните категории на
работници;

•

да обезбедат адекватно надгледување на работата, на работните пракси и на
примената и употребата на мерките за безбедност и здравје при работа;

44

Политика за безбедност и здравје при работа во рамките на претпријатието

Поле 13

Хиерархија на превентивни и заштитни мерки

При преземањето на превентивни и заштитни мерки, работодавецот треба да
го процени ризикот и да се справи со него според следниов редослед на при
оритети:
•

да го елиминира ризикот;

•

да го контролира ризикот кај изворот;

•

да го намали ризикот со средства кои вклучуваат создавање на системи за
безбедна работа;

•

да предвидат употреба на лична заштитна опрема.

•

да воведат организациски уредувања во однос на безбедноста и здравјето при
работа прилагодени на големината на претпријатието и природата на неговите
активности;

•

да обезбедат адекватна лична заштитна облека и опрема без трошоци за работ
никот, во случаи кога опасностите не можат поинаку да бидат спречени или
контролирани;

•

да осигураат дека работната организација, особено во однос на работното вре
ме и паузите за одмор, не влијае негативно на безбедноста и здравјето на работ
ниците;

•

да ги преземат сите разумни и можни мерки за елиминирање на прекумерен
физички и ментален замор;

•

да предвидат мерки за справување со итни случаи и несреќи, вклучувајќи и ука
жување на соодветна прва помош;

•

да проучуваат и истражуваат или да држат чекор со научното и техничкото
знаење неопходно за исполнување на обврските набројани погоре;

•

да соработуваат со други работодавци при подобрувањето на безбедноста и
здравјето при работа.

Должности и права на работниците
Соработката на работниците во рамките на претпријатието е од големо значење за
спречување на несреќите при работа и професионалните заболувања. Политиката
за безбедност и здравје при работа на претпријатието треба да ги поттикне работ
ниците и нивните претставници да ја играат оваа суштинска улога: особено, треба да
осигура дека им се дадени адекватни информации за мерките преземени од страна
на работодавецот за да обезбеди безбедност и здравје при работа, соодветна обука за
безбедност и здравје при работа и можност за да се распрашаат и да се консултираат
со работодавецот за сите аспекти на безбедноста и здравјето при работа поврзани
со нивната работа.
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Политиката треба да ја претстави должноста на индивидуалните работници да сора
ботуваат при имплементирањето на политиката за безбедност и здравје при работа
во рамките на претпријатието. Особено, работниците се должни:
•

да се грижат за својата безбедност и за безбедноста на другите лица кои може
да бидат засегнати со нивните постапувања или пропусти;

•

да ги почитуваат инструкциите дадени за нивната безбедност и здравје и за без
бедноста и здравјето на другите и да ги почитуваат постапките за безбедност и
здравје;

•

правилно да користат безбедносни уреди и заштитна опрема (а не да ги раси
пуваат)

•

навремено да ги известуваат своите надзорници за сите ситуации за кои тие
веруваат дека би можеле да претставуваат опасност и кои тие не би можеле да
ги поправат самите;

•

да известуваат за несреќи или повреди кои се јавуваат во текот на или во врска
со работата.

Работниците исто така имаат одредени основни права во однос на
безбедноста и здравјето при работа и тие треба да бидат одразени во политиката
на претпријатието. Особено, работниците имаат право да се тргнат самите од опас
ности и да одбијат да ја вршат или продолжат работата за која тие имаат основано
оправдување да веруваат дека претставува непосредна и сериозна закана за нивните
животи или здравје. Тие треба да се заштитат од непредвидени последици од нив
ното постапување. Покрај тоа, работниците треба да можат:
•

да побараат и добијат, каде што постои причина за грижа врз основа на безбед
носта и здравјето, извршување на увид и истрага од страна на работодавците и
надлежниот орган;

•

да знаат за опасностите на работното место кои може да влијаат на нивното
здравје или безбедност;

•

да добиваат информации релевантни за нивното здравје или безбедност, кои
ги чува работодавецот или надлежниот орган; и

•

колективно да одбираат претставници за безбедност и здравје.

Пристапот до подобри информации претставува главен услов за значајни,
позитивни придонеси од страна на работниците и нивните претставници за кон
трола на опасностите при работа. Политиката на претпријатието треба да осигура
дека работниците можат да добијат помош во оваа смисла од нивните синдикални
организации, кои имаат легитимно право да бидат вклучени во се што е поврзано со
заштитата на животот и здравјето на нивните членови.

Комитети за безбедност и здравје
Соработката во полето на безбедноста и здравјето при работа помеѓу менаџментот и
работниците или нивните претставници на работното место претставува суштински
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елемент во одржувањето на здрава работна средина. Исто така таа може да придонесе
за воспоставување и одржување на добра социјална клима и за постигнување на по
широки цели. Во зависност од националната пракса, оваа соработка би можела да
се олесни со назначување на делегати за безбедност на работниците или комитети
за безбедност и здравје на работниците или здружени комитети за безбедност и
здравје составени подеднакво од претставници на работниците и работодавците.
Организациите на работниците имаат многу важна улога во намалувањето на бројот
на несреќи и болести. Една студија откри дека фирмите со здружени консултативни
комитети, каде сите претставници на вработените биле назначени од страна на
синдикатот, имале далеку помал број на повреди на работното место за разлика
од оние каде менаџментот сам ги одредувал уредувањата во врска со безбедноста и
здравјето (Reilly, Paci и Holl, 1995).
Назначувањето на здружени комитети за безбедност и здравје и на делегати
за безбедност на работниците сега претставува вообичаена пракса и може да помог
не во промовирањето на активната вклученост на работниците во областа на без
бедноста и здравјето. Згора на тоа, делегатите за безбедност се знае дека се ефикасни
во следењето на аспектите за безбедност и здравје на работата на погоните и во во
ведувањето на корективни мерки каде што е неопходно.
Здружените комитети за безбедност и здравје обезбедуваат вредна рамка за
дискутирање и за заедничко делување со цел да се подобри безбедноста и здравјето.
Тие треба да се сретнуваат редовно и периодично да го контролираат работното
место. Делегатите за безбедност на работниците, комитетите за безбедност и здравје
на работниците и здружените комитети за безбедност и здравје (или други претстав
ници на работниците) треба:
•

да имаат пристап до соодветни информации за работи поврзани со безбедноста
и здравјето;

•

да им се овозможи да ги проверат факторите кои влијаат на безбедноста и
здравјето;

•

да бидат охрабрени да предложуваат мерки за безбедност и здравје;

•

да се консултираат кога се предвидуваат нови мерки за безбедност и здравје и
пред тие да се спроведат;

•

да бидат подготвени да побараат поддршка од работниците за мерките за
безбедност и здравје;

•

да се консултираат при планирањето на промени во работните процеси, ра
ботната содржина или во организацијата на работата кои може да имаат после
дици по безбедноста и здравјето на работниците;

•

да им се даде заштита од отпуштање и други мерки штетни за нив при извр
шувањето на своите функции во полето на безбедноста и здравјето при работа
како претставници на работниците или како членови на комитетите за безбед
ност и здравје;

•

да можат да придонесат за процесот на одлучување во рамките на претпријатието
во врска со работи поврзани со безбедност и здравје;

•

да им се дозволи пристап до сите делови на работното место;
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•

да можат да комуницираат со работниците за работи поврзани со безбедноста
и здравјето во текот на работното време на работното место;

•

слободно да ги контактираат трудовите инспектори;

•

да можат да придонесат за преговорите во рамките на претпријатието за работи
поврзани со безбедноста и здравјето при работа;

•

да им се даде разумно време во текот на платеното работно време да ги остварат
своите функции за безбедност и здравје и да добијат обука поврзана со овие
функции;

•

да можат да се обратат на специјалисти за совет во врска со проблеми поврзани
со безбедност и здравје при работа.

Комитетите за безбедност или здружените комитети за безбедност и здравје
веќе се основани во поголемите претпријатија во голем број земји.2 Помалите фирми
понекогаш се групираат заедно за да основаат регионални комитети за безбедност и
здравје за секоја гранка од економската активност. Резултати кои најмногу ветуваат се
чини дека се постигнати кога менаџментот се концентрира на зголемување на свеста
на работниците за нивната важна улога во безбедноста и здравјето и ги поттикнува
поцелосно да ја преземат својата одговорност.

Забелешки
1. Оваа глава се базира главно на Конвенцијата бр. 155 за безбедност и здравје при работа и
Препораката бр. 164, 1981, и Конвенцијата бр. 176 за безбедност и здравје во рударството, 1995.
2. За повеќе детали види МОТ, 1998а.
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МЕНАЏМЕНТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА1

8

Заштитата на работниците од несреќи при работа и професионални заболувања
претставува одговорност на менаџментот, на исто ниво со другите менаџерски задачи,
како на пример, поставување на цели на производство, осигурување на квалитетот
на производите или обезбедување на клиенти со услуги. Менаџментот ја утврдува
насоката за компанијата. Изјавата за целите и намерите утврдува контекст за пораст,
профитабилност и производство, а исто така им дава вредност на безбедноста и
здравјето на работниците низ целото претпријатие. Системот за управување со
безбедност и здравје треба да биде интегриран во рамките на деловната култура и
процесите на компанијата.
Доколку менаџментот покаже со зборови и дела, преку политики, постапки
и финансиски стимулации, дека е посветен на безбедноста и здравјето на работ
ниците, тогаш надзорниците и работниците ќе одговорат така што ќе осигураат
дека работата се извршува безбедно низ целото претпријатие. Безбедноста и здрав
јето при работа треба да се третира не како посебен процес, туку како процес кој
е интегрален дел на начинот на кој се одвиваат активностите во компанијата. За да
се постигне целта за безбедни и здрави услови за работа и работна средина, рабо
тодавците треба да воспостават организациски уредувања кои се адаптираат на голе
мината на претпријатието и на природата на неговите активности.

Посветеност и ресурси на менаџментот
Додека врвниот менаџмент е одговорен за програмата за безбедност и здравје во
претпријатието, органот за обезбедување на безбедна работа треба да биде делеги
ран на сите нивоа на менаџментот. Надзорниците очигледно се клучни поединци
во таквата програма бидејќи тие се во постојан контакт со вработените. Како служ
беници за безбедност, тие делуваат во кадровски капацитет да помогнат во адми
нистрирање на политиката за безбедност, да обезбедат технички информации, да
помогнат околу обуката и да набават материјали за програмата.
Целосната посветеност од страна на менаџментот кон правење на безбед
носта и здравјето да бидат приоритет е суштинска за успешна програма за безбед
ност и здравје на работното место. Само кога менаџментот игра позитивна улога,
работниците ги сметаат таквите програми за исплатлива и одржлива активност. Од
борот на директори има влијание, овластување и ресурси да преземе иницијативи и
да го постави моделот за безбедна и здрава работна средина.
Посветеноста на менаџментот кон безбедноста и здравјето при работа може
да се прикаже на неколку начини, како на пример:
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•

со распределување на доволно ресурси (финансиски и човечки) заради пра
вилно функционирање на програмата за безбедност и здравје при работа;

•

со воспоставување на организациски структури заради поддршка на менаџери
и вработени при извршување на нивните должности за безбедност и здравје
при работа;

•

со назначување на постар претставник на менаџментот кој ќе биде одговорен
за надгледување на правилното функционирање на менаџментот за безбедност
и здравје при работа.

Процесот на организирање и функционирање на системот за безбедност
и здравје при работа бара значителни капитални инвестиции. За да се управува со
безбедноста и здравјето ефикасно, адекватните финансиски ресурси мора да бидат
распределени во рамките на деловните единици како дел од вкупните трошоци. Ло
калниот менаџерски тим мора да ја сфати вредноста која корпоративните лидери
ја придаваат на обезбедување на безбедно место за работа за вработените. Мора да
постојат мотиви за менаџерите да осигураат дека ресурсите се употребени за сите ас
пекти на безбедноста и здравјето. Предизвик е да се уреди безбедноста и здравјето во
рамките на процесот на планирање. Откако програмата ќе почне да се спроведува,
мора да се направат напори да се гарантира нејзината одржливост.

Учество на работниците
Соработката помеѓу менаџментот и работниците или нивните претставници во рам
ките на претпријатието претставува суштински елемент на превенцијата на несреќи
и заболувања на работното место. Учеството е основно право на работниците, а
исто така и нивна должност. Работодавците имаат различни обврски во однос на
обезбедување на безбедно и здраво работно место, а работниците треба, во текот
на извршувањето на своите задачи, да соработуваат за да можат да им овозможат
на своите работодавци да ги исполнат овие обврски. Нивните претставници во
претпријатието мора исто така да соработуваат со работодавецот во полето на без
бедноста и здравјето при работа. Учеството на вработените се идентификува како
клучен предуслов за успешно управување со безбедноста и здравјето при работа и
главен фактор кој придонесува за намалување на професионалните заболувања и
повреди при работа.
Целосното учество на работниците во сите програми за безбедност и
здравје при работа кои се направени заради нивна корист нема само да ја обезбе
ди ефикасноста на таквите мерки, туку исто така ќе овозможи одржување на едно
прифатливо ниво на безбедност и здравје по разумна цена. На ниво на погон, ра
ботниците и нивните претставници треба да можат да учествуваат во дефинирањето
на проблемите, целите и резултирачките дејства поврзани со безбедноста и здрав
јето при работа.

Обука
Континуираната интеграција на подобрувања во работниот процес е од витално
значење, но таа е можна само ако секој кој е инволвиран е правилно обучен. Обуката
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е суштински елемент во одржувањето на здраво и безбедно работно место и повеќе
години претставува интегрална компонента на управувањето со безбедност и здравје
при работа. Менаџерите, надзорниот персонал и работниците треба да бидат
обучени. Работниците и нивните претставници во претпријатието треба да бидат
соодветно обучени за безбедност и здравје при работа. Зависи од менаџментот дали
ќе им ги даде неопходните инструкции и обука, земајќи ги во предвид функциите
и капацитетите на различните категории на работниците (види поле 14). Главна
улога на обуката за безбедност и здравје при работа е да промовира делување. Затоа
мора да ја стимулира свеста, да шири знаење и да им помогне на работниците да се
прилагодат на сопствените улоги.

Поле 14

Одговорности на менаџментот при обуката за безбедност
и здравје при работа

Менаџментот е одговорен:
•

да му даде на секој работник практична и соодветна инструкција, земајќи
ги во предвид неговите или нејзините вештини и професионално искус
тво, со дефинирање на целта која треба да се постигне во поглед на спо
собноста за извршување на одредена функција;

•

да обезбеди обука вклучувајќи и стекнување на знаење и вештини кои
треба да се применат во одредената професија и одговарајќи на потреб
ните квалификации; ова може да се состои од почетна обука за започну
вање одреден занает или професија, или адаптивна обука поврзана со
модификација на работната станица, воведувањето на нови методи или
префрлување во друга професија;

•

да организира бесплатни курсеви за обновување на знаењето стекнато
преку обука;

•

да обезбеди понатамошна обука, така што ќе им овозможи на работниците
да стекнат ново знаење, да го дополнат постојното знаење или да
специјализираат во одредена област со стекнување на подетално знаење.

Обуката за безбедност и здравје при работа не треба да се третира изолирано;
треба да функционира како интегрален дел на обуката за работа и треба да биде ин
корпорирана во секојдневните работни постапки во погоните. Менаџментот мора
да осигура дека сите оние кои имаат улога во производствениот процес се обучени
во поглед на технички вештини кои им се потребни за да ја извршуваат својата ра
бота. Затоа обуката за стекнување на технички вештини секогаш треба да вклучува
компоненти на безбедноста и здравјето при работа.

Организациски аспекти
Контролата на опасностите при работа и професионалните заболувања бара аде
кватни организациски мерки. Бидејќи не постои совршен модел за организациска
структура, мора да се направи избор со внимателно разгледување на предвидените
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предности и недостатоци на различните системи. Умереноста треба да биде водечки
принцип и веројатно пристапот чекор по чекор е поуспешен од преамбициозен
модел кој не дозволува понатамошно прилагодување.

Поставување на приоритети
Прв чекор е да се воспостават приоритети меѓу целите со оценување на главните
фактори кои придонесуваат за опасностите со најсериозни последици. Висок при
оритет исто така може да се даде на делувањата кои ќе доведат до брзи резултати,
бидејќи раните успеси ќе го зајакнат кредибилитетот на напорите. Приоритетите
може да се менуваат од време на време, во зависност од моменталната ситуација.
Треба да се повтори дека соработката помеѓу менаџментот и работниците или нив
ните претставници во рамките на претпријатието е суштинска за обезбедување на
успешна имплементација на организациската структура за безбедност и здравје при
работа.

Планирање и активности за развој
Планирањето и активностите за развој треба да се преземат првично при воспоста
вувањето на системот за управување со безбедност и здравје при работа, а потоа и
при неговата периодична ревизија и модификација. Треба логички да се размислува
за системите и постапките, започнувајќи со идентификување на местото каде би
можело да има повреда или заболување, а потоа со воведување на мерките кои ќе
ги направат овие резултати помалку веројатни. Менаџментот треба да вклучи ор
ганизациски уредувања кои се прилагодени на големината на претпријатието и на
природата на неговите активности. Таквите уредувања треба да вклучат подготовка
на работните постапки врз база на анализа на безбедноста на професијата. Во овој
случај, одговорното лице треба да го одреди најбезбедниот и најефикасниот начин
на извршување на дадената задача.

Местото на управувањето со безбедност и здравје при работа во
претпријатието
Управувањето со безбедноста и здравјето при работа не треба да се третира како
посебен процес, туку тој треба да се интегрира во другите активности на работното
место. Неговите различни функции и постапки треба да бидат вградени во други
системи за управување и деловни процеси во претпријатието, како и во рамките
на споредливите структури во заедницата. На пример, службите за заштита на
здравјето при работа во едно мало претпријатие би можеле да бидат интегрирани
со примарната здравствена заштита обезбедена во рамките на заедницата. Ова би
било од голема корист за работниците и нивните семејства.

Мерки за извршување
Важно е работодавците да можат да го измерат извршувањето на безбедноста и
здравјето при работа со текот на времето за да проверат дали има континуирано
подобрување во елиминирањето на повредите при работа и професионалните
болести. Работодавците треба редовно да ја проверуваат имплементацијата на
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применливите стандарди за безбедност и здравје при работа, на пример, со сле
дење на средината, и треба од време на време да вршат систематски ревизии на
безбедноста. Покрај тоа, тие треба да водат евиденција за безбедноста и здравјето
при работа и за работната средина, како што наведува надлежниот орган. Таквите
информации може да вклучат извештаи за сите пријавени несреќи и повреди кои
се јавуваат во текот на или во врска со работата, листи на овластувања и исклучоци
согласно законите или регулативите кои се однесуваат на надзорот на здравјето на
работниците во претпријатието и податоци во врска со изложеноста на одредени
супстанции и агенси.
Еден сеопфатен систем за оценување би вклучил основни оценувања,
ревизија, самопрегледување и самопоправање, истрага на инцидентот, медицински
надзор и активности за разгледување на управувањето.

Циклус на управување со безбедност и здравје при работа
На слика 3 се прикажани главните елементи на системот за управување со безбедност
и здравје при работа за работното место, врз основа на упатствата на МОТ (МОТ,
2001б).

Слика 3

Циклус на управување со безбедност и здравје при работа
Организирање

Политика

•
•

•
•
•

Политика за безбедност и
здравје при работа
Учество на работниците

•

Одговорност
Надлежност и обука
Документација за безбедност и
здравје при работа
Комуникација

Планирање и имплементација

•
•
•
Делување со цел да се
постигне подобрување

•
•

Превентивно и корективно
делување
Континуирано подобрување

•

Првичен преглед
Планирање, развој и
имплементација на системот
Цели на безбедноста и
здравјето при работа

Превенција на опасности

Оценување

•
•
•
•

Следење на извршувањето и мерење
Истрага
Ревизија
Разгледување на управувањето

Извор: МОТ, 2001б

Забелешка
1. Оваа глава главно се базира на Конвенцијата бр. 155 за безбедност и здравје
при работа и Препораката бр. 164, 1981 и Меѓународната програма на МОТ за
подобрување на работните услови.
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ЗАКОНОДАВСТВО, СПРОВЕДУВАЊЕ
И КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ1

9

Соодветно законодавство и регулативи, заедно со адекватни средства за спрове
дување, се суштински за заштита на безбедноста и здравјето на работниците. Зако
нодавството е самата основа на општествениот ред и правда; без него, или каде
што не се спроведува, вратата е широко отворена за сите форми на злоупотреба.
Затоа секоја земја треба да преземе такви мерки кои можеби ќе бидат потребни за
заштита на безбедноста и здравјето на работниците. Ова може да се направи со до
несување на закони и регулативи или со помош на друг метод кој е конзистентен
со националните услови и пракси, преземен во консултација со организациите на
претставниците на работодавци и работници. Законот директно регулира одредени
компоненти на условите за работа и на работната средина, вклучувајќи го работното
време и безбедноста и здравјето при работа. Исто така постојат одредби кои се од
несуваат на синдикатите и на организациите за колективно договарање, кои поста
вуваат услови за преговори помеѓу работодавците и работниците.
Еден од најголемите проблеми во однос на законодавството за трудот во
многу земји е неговата примена во пракса. Затоа е важно за владите да преземат
неопходни чекори да осигураат дека има ефикасен систем на трудова инспекција
која ќе внимава законските барања да бидат исполнети. Ова често е тешко заради
недостатокот од обучен персонал. Друг проблем се однесува на тешкотијата на
справување со нови опасности, имајќи ја на ум брзината со која технологијата се
менува. Во некои случаи таквите проблеми може да бидат решени од страна на ра
ботодавците и работниците по пат на колективно договарање. Овие два комплемен
тарни пристапи се наведени подолу.

Трудова инспекција
Спроведувањето на законските одредби во врска со безбедноста и здравјето при
работа и работната средина треба да се обезбеди со адекватен соодветен систем
за инспекција. Системот треба да се спроведува со одредбите на релевантните
инструменти на МОТ,2 без негативно да се влијае на обврските на земјите кои ги
имаат ратификувано.
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Како што е предвидено во член 3(1) од Конвенцијата бр. 81 за трудова
инспекција, 1947, функциите на системот за трудова инспекција треба:
(а)

да обезбедат спроведување на правните одредби во врска со условите за
работа и заштита на работниците додека ја вршат својата работа, како на
пример, одредби во врска со работното време, плата, безбедност, здравје
и благосостојба, вработување на деца и млади лица, и други поврзани
прашања, доколку таквите одредби може да се спроведуваат од страна на
трудовите инспектори;

(б)

да ги снабдат работодавците и работниците со технички информации и
совети во врска со најефикасните средства за почитување на законските
одредби;

(в)

да го известат надлежниот орган за дефекти или злоупотребувања кои не се
посебно опфатени со постојните законски одредби.

Со цел инспекцијата да биде сфатена сериозно, законодавството за труд
мора да се спроведува систематски и присилно. Ова може да претставува тешка
задача во многу земји затоа што:
•

законодавството може да не биде доволно реалистично;

•

трудовите инспектори може да имаат тешкотии при наметнувањето на својата
власт;

•

инфраструктурните објекти неопходни за инспекција, како на пример
адекватни средства за транспорт или врски, може да не бидат достапни;

•

постапките може да бидат долги и скапи.

Затоа е важно да се прошират активностите на националната трудова ин
спекција да ги вклучат работодавците и работниците поактивно (види поле 15) и да
се направат поголеми напори во полето на обуката.
Треба да се нагласи дека било кои понатамошни должности кои може да
им се доверат на трудовите инспектори не треба да бидат такви што ќе се мешаат
со ефикасното извршување на нивните примарни должности или ќе се повреди на
каков било начин овластувањето и непристрасноста кои се неопходни за инспек
торите во нивните односи со работодавците и работниците. Исто така, не може да
биде пренагласена потребата персоналот на трудовиот инспекторат да биде добро
обучен.
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Поле 15

Соработка помеѓу инспекторите и работниците

Конвенцијата бр. 81 за трудова инспекција, 1947, предвидува стандарди за со
работка помеѓу инспекторите и работниците. Во член 5, Конвенцијата наведува:
Надлежниот орган прави соодветни уредувања за да промовира ...
соработка помеѓу службениците од трудовиот инспекторат.
Покрај тоа, член 5 од придружната Препорака бр. 81, вели дека претставниците
на работниците и менаџментот треба да бидат овластени да „соработуваат
директно со службеници од трудовиот инспекторат“.

Во поглед на круцијалната улога на трудовата инспекција во спроведувањето
на националните програми за безбедност и здравје при работа, владините органи
мора да се стремат кон зајакнување на инспекторатот. Во зависност од националните
пристапи и околности, соодветните мерки кои се неопходни за постигнување на
гореспоменатите цели може да вклучат:
•

подобрување на капацитетот со цел да се обезбеди спроведување на законските
одредби;

•

обезбедување на технички информации и совети;

•

идентификување на нови потреби за делување;

•

зголемување на бројот на инспектори;

•

подобрување на обуката за инспектори за поддршка на нивното спроведување
и советодавни улоги;

•

интегрирање на посебни инспекциски единици или функции и користење на
мултидисциплинарни инспекциски тимови;

•

поттикнување на поблиска соработка помеѓу трудовите инспектори и
работодавци, работници и нивните организации;

•

подобрување на системите за собирање и објавување статистики за несреќи
при работа и професионални заболувања, и вклучување на податоците во
годишниот извештај на инспекцијата;

•

подобрени услуги за поддршка, институции и други материјални уредувања.

Трудовиот инспекторат мора да има адекватен и добро обучен персонал,
да биде обезбеден со адекватни ресурси, да биде ефикасно присутен на работното
место и да може да презема одлучувачки мерки со тоа што ќе биде строг, убедлив
или ќе објаснува, во зависност од случајот.
Мора да се наведе како заклучок дека условите за ефикасен трудов инс
пекторат, наведени подолу, се многу тешки за да се постигнат во многу земји во
светот (види поле 16). Причините не се тешки за да се разберат и тие вклучуваат
ограничени ресурси, особено во земјите кои се подложни на различни програми за
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економски реформи, и нискиот приоритет кој им е даден на прашањата поврзани
со безбедност и здравје при работа во поглед на другите конкурентни барања. Затоа
има мало оправдување за одржување на два паралелни системи за инспекција, пракса
која се уште се забележува во многу земји. Секако поисплатливо е да се има еден
интегриран систем за инспекција, каде што трудовите инспектори исто така се
обучуваат за проблеми поврзани со безбедност и здравје при работа. Механизмите
за постигнување на овој процес треба да бидат вградени во националната политика
за безбедност и здравје при работа.

Поле 16

Некои проблеми на трудовата инспекција

На една седница на експерти по трудова инспекција кои се занимаваат со
детски труд, организирана од МОТ во 1999, беа направени широки забелешки
од општ интерес за трудовите инспектори. Првиот идентификуван проблем
беше недостатокот на ресурси:
Општо земено во земјите во развој имаше голем недостаток на човечки и
материјални ресурси потребни за извршување на функциите на трудовата
инспекција. Веројатно постоеја вистински намери да се примени законот, но
извршувањето не успеа да ги исполни овие намери. Работни места имаше, но
не можеа да се најдат квалификувани инспектори и исто така немаше доволно
финансиски средства за обука и набавка на опрема.

Уште еден проблем беше мешањето од личен интерес:
Иако член 4 од Конвенцијата бр. 81 беше јасен во наведувањето дека трудовата
инспекција треба, доколку тоа го дозволува националното законодавство и
пракса, да биде под еден централен орган, некои земји варираат во степенот до
кој трудовата инспекција беше организирана под едно централно, регионално
или локално тело. Колку подоцна трудовата инспекција беше отстранета од
овој централен орган, толку поголем беше ризикот од мешање од личен ин
терес во одлуките кои влијае на нејзината независност. Често се јавуваше
притисок за промена на начинот на организирање, заради воочените трошоци
за функционирање на трудовата инспекција без да се нагласи придобивката во
економска смисла. Ова претставуваше одредено прашање во земјите во развој
заради редовното барање на многу програми за структурално прилагодување
со цел да се намалат јавните расходи и да се намалат јавните услуги повеќе
или помалку драстично. Затоа влијанието врз независноста и работењето на
трудовата инспекција беше во главно негативно, со очигледни последици врз
способноста на инспекторите да одговорат на предизвикот во борбата против
детски труд.
Извор: МОТ: Трудова инспекција и детски труд, Извештај од Седницата на Експерти по Трудова инспекција
и детски труд, Женева, 27 септември – 1 октомври, 1999, стр. 5-6, став 27; стр. 8, став 38.

Колективно договарање
Бидејќи законодавните процеси се бавни, колективните договори се особено
погодни за утврдување на барања во однос на условите за работа и работната средина
во едно претпријатие. Колективното договарање претставува едно од најважните и
најефикасни средства кое придонесува за подобрувања во ова поле и затоа треба
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да се поттикне и промовира. Го одразува искуството и интересите на засегнатите
работодавци и работници, како и економските, техничките и општествените ре
алности на одредени занаети, гранки на активност или претпријатија. Член 4 од
Конвенцијата бр. 98 за право на организирање и колективно договарање, 1949, пред
видува:
Каде што е неопходно се преземаат мерки соодветни на националните услови за
поттикнување и промовирање на целосен развој и користење на механизам за до
броволно преговарање помеѓу работодавците и организациите на работодавците
и организациите на работниците, во однос на регулирање на условите за вработу
вање по пат на колективни договори.

Колективните договори се пофлексибилни од законодавството и се подо
бро прилагодени на локалните проблеми во врска со условите за работа и работната
средина или на техничките и економските проблеми на даден сектор. Тие исто
така може да пропишат флексибилни постапки за решавање на конфликти кои
произлегуваат од нивната примена, како и поставување на договорени временски
рокови за нивно ревидирање. Во однос на безбедноста и здравјето при работа,
колективните договори се користат во многу контексти за да придонесат за вис
тински напредок и материјално подобрување на условите на работниците. Овој
процес станува се повообичаен во малите и средните претпријатија, особено каде
подобрувањето на безбедноста и здравјето при работа се чини дека е поврзано не
само со прашањата во врска со здравјето, туку и со зголемена продуктивност, високо
квалитетни производи и подобар морал меѓу работниците.
Уште еден можен форум за дискусија на работните услови и работната сре
дина е работата на комитетите или други слични органи. Имињата и надлежностите
на овие органи варираат од земја до земја; тие може да се занимаваат со широк
спектар на прашања (работни комитети, работни совети) или специфични проблеми
или области (комитети за безбедност и здравје при работа). Тие може да бидат или
билатерални (составени од променлив број на претставници на работници и на
менаџментот) или да бидат составени од делегати избрани од страна на работниците
или назначени од страна на синдикатите.

Забелешки
1. Оваа глава главно се базира на Конвенцијата бр. 81 за трудова инспекција, 1947, и Протоколот,
1995, Конвенцијата бр. 98 за право на организирање и колективно договарање, 1949, Конвенцијата
бр. 129 за трудова инспекција (во земјоделството), 1969, Конвенцијата бр. 155 за безбедност и
здравје при работа и Препораката бр. 164, 1981, и Меѓународната програма на МОТ за подобрување
на работните услови.
2. Види бр.1 погоре.
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НАДЗОР НА ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА1

10

Бидејќи последиците од опасностите при работа може да не станат очигледни мно
гу години, важно е да се идентификуваат потенцијалните опасности навремено пред
тие да резултираат со неизлечиви болести. Методите за идентификување на опас
ностите при работа и здравствените проблеми поврзани со нив може нашироко да
се набројат како оценување на средината, биолошко следење, медицински надзор и
епидемиолошки пристапи. Треба да се користат слични методи за идентификување
на потенцијалните ризици од несреќи. Во поле 17 е објаснет дел од терминологијата
поврзана со надзор.

Поле 17 Надзор, работа и здравје
Информациите за условите во работната средина и здравјето на работниците –
кои се потребни за планирање, имплементирање и оценување на програмите
и политиките за безбедност и здравје при работа – се собираат преку тековен,
систематски надзор. Различни видови на надзор се осврнуваат кон различни
аспекти на работата и здравјето. Некои активности се фокусираат главно на
здравјето на самите работници, додека други ги истражуваат разните фактори
во работната средина кои може да имаат негативно влијание врз здравјето.
Без разлика кој пристап ќе се преземе, истражувачите мора да ги исполнат
минималните барања во однос на чувствителните податоци за здравјето на
работниците.
Надзорот на здравјето на работниците вклучува постапки за оценување на
здравјето на работниците по пат на откривање и идентификување на какви
било абнормалности. Таквите постапки може меѓу другото да вклучат биолош
ко следење, медицински прегледи, прашалници, радиолошки прегледи и про
верки на здравствената евиденција на работниците.
Надзорот на работната средина вклучува идентификување и оценка на фак
торите на средината кои може да влијаат на здравјето на работниците, како
на пример состојбата на професионалната хигиена и на санитарните уре
ди, организацијата на работата, личната опрема за заштита и системите за
контролирање, и изложеноста на работниците на опасни супстанции. Таквиот
надзор може да се фокусира на превенција на несреќи и заболувања, ерго
номија, професионална хигиена, организација на работа и психолошко општес
твените фактори.
За повеќе информации, види МОТ, 1999а.
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Надзор на работната средина
Општа рамка
За да се обезбеди здрава работна средина мора да се следи работното место. Тоа
вклучува систематски надзор на факторите во работната средина и работните пракси
кои може да влијаат врз здравјето на работниците, вклучувајќи ги санитарните
инсталации, кантини и сместување, каде овие објекти се обезбедени од страна на
работодавецот, како и осигурување дека работната средина ги почитува стандардите
за безбедност и здравје.
Сите лица поврзани со работното место – од најмладиот работник па се до
работодавецот – треба активно да бидат вклучени во надзорот на работната средина.
Основниот надзор се извршува со едноставно набљудување, и секој работник,
од погоните па се до администрација, треба да биде обучен да ги идентификува
тие фактори (потенцијални или реални) кои може да влијаат на здравјето на
работниците. Таквата обука е неопходна за да му овозможи на работникот веднаш
да го извести својот директен надзорник за секоја ситуација за која може разумно да
се смета дека претставува непосредна и сериозна опасност по живот или здравје. Во
таква ситуација, работодавецот не може да бара од работникот да се врати на работа
се додека не се преземат неопходни корективни мерки.
Едноставното набљудување (надзор низ прошетка) на работните процеси и
на работната средина претставува прв чекор во сите надзори. Таквото набљудување
може да биде доволно во некои случаи за откривање на недостаток на адекватни
мерки за контрола и изложеност на работниците на ризик. Оценувањето врз основа
на овој вид на набљудување може да ја оправда препораката за мерки за контрола без
потреба од пософистицирано утврдување на нивото на изложеност. Повторните
посети на работното место и набљудувањата низ прошетка се исто така неопходни
за да се обезбеди гаранција дека нема влошување на работните места кои првично
биле оценети како задоволителни.
Информациите од надзорот на работната средина треба да се комбинираат
со други податоци, како на пример епидемиолошко истражување или граници на
изложеност, за да се проценат ризиците по здравјето при работа. Во поле 18 се
дадени дефиниции на главните концепти вклучени во проценката на ризик.
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Поле 18

Проценка на ризик

Проценката на ризик е се повеќе популарна алатка за анализирање на опа
сностите на работното место. Методот се потпира на јасни дефиниции на два
термина ОПАСНОСТ и РИЗИК.
ОПАСНОСТ се дефинира како:
Потенцијал за причинување штета – која може да вклучи супстанции или машини, методи
на работа или други аспекти на организација.

РИЗИКОТ се дефинира како:
Веројатност дека штетата од одредена опасност се реализира.

Други важни дефиниции се:
Веројатност за појавување:
• ниска: далечно или не е веројатно дека ќе се појави;
• средна: ќе се појави навреме, ако не се преземат превентивни мерки;
• висока: веројатно дека ќе се појави веднаш или во блиска иднина.
Последица (сериозност):
• ниска: може да предизвика помали повреди / болести – нема изгубено време;
• средна: може да предизвика изгубено време преку повреда / болест;
• висока: може да предизвика сериозна или фатална повреда / болест.
Со користење на овие дефиниции, може да се воспостави матрица за проценка
на ризик.
На пример, кога има висока веројатност дека работниците ќе бидат изложени
на опасност, и последиците се високи, тогаш таа работа, процес или хемикалија
би имала висока „оцена“ и треба да се преземе итна мерка.
Пристап кој добива широка поддршка е принципот на претпазливост, кој про
излегува од Принципот 15 од Декларацијата за животна средина и развој во Рио, 1992.
Едноставно кажано, овој принцип ја потврдува потребата да се предвидат и спречат
човечките активности кои предизвикуваат некаква штета пред науката да обезбеди
докази дека постои проблем. Имаме видено многу случаи каде загриженоста за не
која супстанција или процес се отфрла со одговорот дека нема доказ дека е штетна.
Додека не се обезбеди доказ, стотици, ако не и илјадници, луѓе може да умрат или да
страдаат од непоправлива штета по нивното здравје.
Кога активноста претставува закана да го оштети здравјето на луѓето или
животната средина, треба да се преземат мерки на претпазливост дури и ако некои
односи на причина и последица не се целосно научно утврдени. Ова е составено од
четири точки:
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•

луѓето се должни да преземат предвремени мерки за да спречат некаква штета;

•

товарот на докажување на безопасност на нова технологија, процес, активност
или хемикалија треба да го носат заштитниците на активноста, а не општата
јавност;

•

пред да се користи нова технологија, процес или хемикалија, или пред да се
започне со нова активност, луѓето се обврзани да ги проверат сите алтернативи,
вклучувајќи ја и опцијата да не се прави ништо;

•

одлуките со примена на принципот на претпазливост мора да бидат отворени,
информирани и демократски и мора да ги вклучат засегнатите страни.

Принципот на претпазливост сега е инкорпориран во некои меѓународни
договори и национални закони (пр. Законите за хемикалии на Шведска и Законите
на некои американски држави).

Следење на изложеноста
Може да постојат посебни опасности по здравјето кои бараат одредено следење. Во
ваков случај, програмите за надзор треба да го вклучат следењето на изложеноста на
работниците на такви опасности. Главни цели на таквото следење се:
•

идентификување на реални опасности;

•

одредување на нивото на изложеност на работниците на штетни агенси;

•

докажување дека се почитуваат законските барања;

•

проценување на потребата за мерки за контрола; и

•

обезбедување на ефикасноста на мерките за контрола кои се користат.

Гореспоменатите цели може да се постигнат со спроведување на анкети за
здравје при работа покрај програмите за рутинско следење. Анкетите за здравје при
работа се дефинираат како истражувања на условите на средината на работното
место, и се спроведуваат главно заради одредување на природата и степенот
на кој било услов кој може негативно да влијае на благосостојбата на луѓето кои
работат таму. Таквите анкети се неопходни за да се развијат мерки за инженерски и
медицински контроли кои се потребни за елиминирање или избегнување на штетни
ситуации.
Постојат два вида на анкети за здравје при работа:
•

анкета низ прошетка, која се спроведува заради одбирање на локации во фа
бриката каде работниците се изложени на опасности, така што оваа изложеност
може да биде оценета со аналитички студии за да одреди дали е потребна
дополнителна контрола; и

•

сеопфатна анкета за здравје при работа, која вклучува употреба на софистицирана
опрема за следење и наметнува детално планирање и извршување.
Во ситуација каде работниците се изложени на опасни супстанции, на при
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мер, токсични хемикалии во воздухот, работодавецот треба:
•

да ја ограничи изложеноста на таквите супстанции за да го заштити здравјето
на работниците; и

•

да ја процени, следи и запише концентрацијата на супстанциите на работното
место.

Следењето на изложеноста треба да се спроведе во согласност со барањата
на надлежниот орган (види подолу). Следењето треба да се изврши и процени од
страна на обучени и искусни лица, во согласност со признатите и научно прифате
ните методи.
Стратегијата за следење треба да ја оцени моменталната ситуација и можни
от ефект на технолошките промени или мерки за контрола, на пример, врз концен
трацијата на загадувачите на воздухот и може да се спроведе имајќи ги во предвид
неколкуте специфични цели (поле 19).

Поле 19

Цели на стратегијата за следење на загадувачи на воздухот

Следењето на изложеноста треба да осигура дека:
•

специфичните операции каде изложеноста може да се јави се идентифи
кувани и нивото на изложеност е измерено;

•

изложеноста на загадувачи на воздухот не ги надминува границите на из
ложеност поставени или одобрени од надлежниот орган;

•

ефикасни превентивни мерки се имплементирани за сите пријави и во
сите професии;

•

било какви промени во производството, употребата или работната пракса
не водат до зголемена изложеност на загадувачи на воздухот; и

•

дополнителни превентивни мерки се развиваат кога е неопходно.

Граници на изложеност при работа
Една од одговорностите на надлежниот орган е да воспостави критериуми за од
редување на степенот на изложеност на опасни супстанции или агенси, и каде што
е возможно да одреди нивоа како индикатори за надзор на работната средина, со
цел да се имплементираат потребните технички превентивни мерки. Покрај тоа,
надлежниот орган треба да препише граници за изложеноста на работниците на
опасни супстанции, на пример, пареа на растворувач, или азбест. Граници на из
ложеност исто така постојат во однос на физичките опасности, како на пример,
бучава, радијација, топлина и студ. Таквите граници на изложеност и критериуми
за одредување на степенот на изложеност мора да бидат не само фиксни, туку и пе
риодично да се разгледуваат и ажурираат согласно технолошкиот напредок и достиг
нувања во технолошкото и научното знаење. Меѓународниот информативен центар
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на МОТ за безбедност и здравје при работа собира и одржува база на податоци за
границите на изложеност на хемикалии при работа од многу земји, и ги објавува на
својата интернет страна.2
Границите на изложеност при работа често се изразуваат како просечни
концентрации во текот на осум или понекогаш 12 часовна смена и кога е неопходно,
како краткотрајни максимални концентрации. Во пракса, концентрацијата на загаду
вачите на воздухот не може да се измери во сите работни станици и во секое време.
Обично се земаат ограничен број на репрезентативни примероци од воздухот за да
се процени просечната концентрација на загадувачите на работното место. Тогаш
оваа концентрација може да се спореди со границата на изложеност. Местото од
каде што се земаат примероци и времетраењето треба да се одберат така што ќе
осигураат дека резултатите се репрезентативни. Земањето на примероци треба да
се спроведува на фиксни места (област од каде се земаат примероци) или зоната на
дишење на работникот (земање на лични примероци). Ако не се користат инстру
менти кои сами читаат податоци, примероците ќе мора да бидат анализирани по
доцна со соодветни методи.
Границите на изложеност при работа не претставуваат едноставен механи
зам. Треба да се има резерва затоа што:
•

Границите на изложеност се базираат целосно на „стандардизиран“ машки
работник од Северна Америка со тежина од 70 килограми: на пример, ова е
телесна тежина поголема од повеќето работнички и повеќето мажи азиски
работници. Затоа границата на изложеност за втората категорија на работници
треба да биде поставена на пониско ниво отколку стандардите базирани на
Американци кои често се користат како норма.

•

Границите на изложеност при работа не претставуваат остра линија на поделба
помеѓу „безбедното“ и „опасното“ ниво.

•

Отсуството на една супстанција од табелите и листите направени од страна на
надлежниот орган не треба да се земе како доказ дека таа е безбедна. Постојат
многу супстанции за кои не постојат граници.

•

Границите се базираат на претпоставката дека изложеноста е ограничена на
само една супстанција. Меѓутоа, на многу работни места ќе има различни
хемикалии, кои формираат „коктел“ кој може да претставува поголема опасност
од која било поединечна супстанција.

•

Други фактори, како на пример висока температура и влажност, долгото
работно време и ултра виолетовото зрачење, може да го зголемат токсичниот
ефект на една супстанција.

Надзорот на работната средина треба да се извршува заедно со други
технички услуги во претпријатието, и во соработка со засегнатите работници и со
нивните претставници во претпријатието или, во случаи каде што постои таков
орган, со комитетот за безбедност и здравје. Службите за следење на здравјето при
работа треба да можат да се повикаат на доволна техничка експертиза во релевантните
области (поле 20). Оценувањето на нивоата на загадување и изложеноста на
работниците бара стручно знаење. Затоа таквото оценување треба да се спроведе
од, или во блиска соработка со, искусно лице, специјалист по индустриска хигиена.
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Поле 20

Одговорности на персоналот вклучен во надзорот на
работната средина

Персоналот вклучен во надзорот на работната средина е одговорен за:
• спроведување на анкети за работната средина;
• толкување на податоците собрани за време на анкетата;
• водење евиденција;
• подготвување на соодветни мерки за контрола;
• подготвување на адекватни предупредувања;
• предложување на претпазливост каде што постои опасност;
• советување на менаџментот за индустриска хигиена;
• едуцирање на работниците и заедницата за основна безбедност и здравје
при работа;
• спроведување на епидемиолошки студии со цел да се открие присуството
на професионални заболувања и повреди при работа.

Водење евиденција
Резултатите од следењето на работното место треба да се соберат и презентираат
на стандардизиран начин. Работодавците треба да водат евиденција за следењето
на изложеноста за периодот одреден од страна на надлежниот орган. Целта на ова
е да се овозможи проценка на какви било можни односи помеѓу подоцнежното
нарушување на здравјето и изложеноста. На пример, во случаи на изложеност на
кварц, јаглен, азбест или канцерогени супстанции, може да биде неопходно да се води
евиденција за неколку декади. Исто така треба да се направат одредени уредувања
од страна на надлежниот орган да ги зачува извештаите во архива, така што тие
ќе бидат достапни дури и ако претпријатието се затвори. Извештаите треба да ги
вклучат сите релевантни податоци, како на пример, детали за местото, производот,
производителот и методите кои се користат, вклучувајќи и информации дали
била достапна лична заштитна облека или опрема и дали всушност била носена.
Работниците и нивните претставници и надлежниот орган треба да имаат пристап
до извештаите за следењето.

Надзор на здравјето на работниците
Општа рамка
Надзорот на здравјето на работниците вклучува медицински прегледи на работ
ниците со цел да се осигура дека нивната здравствена состојба е компатибилна со
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нивната работна задача и дека нивната изложеност на опасност при работа нема
штетни ефекти врз нивното здравје. Здравствените прегледи исто така помагаат во
идентификување на услови кои може да го направат работникот повеќе подложен
на ефектите од опасни агенси и во откривање на предвремени знаци на нарушување
на здравјето предизвикано од нив. Нивна главна цел е примарна превенција на по
вредите при работа и професионалните заболувања. Надзорот треба да се спроведе
во консултација со работниците или нивните претставници, и не треба да резултира
со каква било нивна загуба на заработувачка. Покрај тоа, медицинските прегледи
треба да бидат бесплатни и доколку е можно, треба да се извршуваат во текот на
работното време.
Надзорот на здравјето на работниците на национално ниво, индустриско
ниво и на ниво на претпријатие треба да биде така организиран што ќе земе во пред
вид неколку фактори, меѓу кои:
•

потребата за темелна истрага на сите фактори поврзани со работа;

•

природата на опасностите и ризиците на работното место кои може да влијаат
на здравјето на работниците;

•

барањата поврзани со здравјето на работната популација;

•

релевантните закони и регулативи и достапните ресурси;

•

свеста на работниците и работодавците за функциите и целите на таквиот
надзор; и

•

фактот дека надзорот не е замена за следењето и контролата на работната
средина.

Медицински прегледи, проценка на здравствената состојба и
биолошки тестови
На работниците кои се или биле изложени на опасности при работа, како на пример
азбест, треба да им се обезбеди медицински преглед бидејќи тој е неопходен за над
гледување на нивното здравје во врска со тие опасности и за дијагностицирање на
професионални заболувања предизвикани од изложеност на тие опасности.
Надзорот на здравјето на работниците во форма на медицински скрининг
или периодични медицински прегледи често води до идентификување на опас
ности при работа или професионални заболувања. Посебни прескриптивни ан
кети за откривање на болести меѓу работната популација општо се покажале како
поисплатливи во смисла на избегнување или контролирање на опасностите за
разлика од серија медицински тестови спроведени во подоцнежна фаза за да се
идентификуваат или потврдат сомнителните професионални заболувања. Случаи
те на професионални заболувања често остануваат „незабележливи“ (тивки) меѓу
работната сила. Како што полека се развива ситуацијата, работниците се прилагоду
ваат на неа, или често не сакаат да пријават болест која може да доведе до губење на
нивната работа.
Здравствените прегледи на работниците често го откриваат постоењето на
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опасности по здравјето на работното место и во такви случаи мора да се имплемен
тираат неопходни оценувања на средината и мерки за контрола.
Важноста на надзорот на здравјето на работниците е јасно наведена во став
11 од Препораката бр. 171 за служби за заштита на здравјето при работа, 1985, која
гласи:
Надзорот на здравјето на работниците треба да ги вклучи, во случаите и под
условите одредени од страна на надлежниот орган, сите проценки потребни за
заштита на здравјето на работниците, кои може да вклучат:
(а)

проценка на здравствената состојба на работниците пред да им се додели
одредена задача која може да вклучи опасност по нивното здравје или
здравјето на другите;

(б)

проценка на здравствената состојба на периодични интервали во текот
на вработувањето која вклучува изложеност на одредена опасност по
здравјето;

(в)

проценка на здравствената состојба заради продолжување на работата
после подолго отсуство заради здравствени причини, со цел да се одредат
можните професионални причини, да се препорача соодветна мерка за
заштита на работниците и да се одреди соодветноста на работникот за таа
професија и потребите за прераспределување и рехабилитација;

(г)

проценка на здравствената состојба во текот на или после завршувањето
на задачите кои вклучуваат опасности кои може да предизвикаат или
придонесат за идни нарушувања на здравјето.

Медицинските прегледи пред доделување на задачи се извршуваат пред да се постават ра
ботниците на работните места или пред да им се доделат одредени задачи кои може
да вклучат опасност по нивното здравје или здравјето на другите. Целта на таквите
прегледи е да одредат до кој степен идниот работник ќе може да се искористи нај
ефикасно без штета за него или неа или за неговите колеги работници. Обемот на
медицинскиот преглед пред доделување на задачи е под влијание на фактори, како на
пример, природата и локацијата на индустријата, како и од достапноста на услугите
од лекари и медицински сестри. Без разлика на големината на претпријатието,
се препорачува таквите прегледи да се спроведуваат за сите идни работници. Во
случај на млади лица, таквите медицински прегледи пред доделување на задачи се
пропишани со посебни Конвенции на МОТ.
Медицинскиот преглед пред доделување на задачи обезбедува клинички
информации и лабораториски податоци за здравствената состојба на работникот
во моментот кога стапува во работни односи. Исто така е важен и во однос на
понатамошната професионална историја на работникот, бидејќи обезбедува основа
за проценка на промените во здравствената состојба кои може подоцна да се јават.
Резултатите од медицинските прегледи пред доделување на задачи треба да се
користат како помош при распределување на работниците на соодветни работни
задачи кои се компатибилни со нивната здравствена состојба, а не да ги елиминира
работниците. Во некои случаи, идните работници за кои ќе се открие дека се ХИВ
позитивни може да се одбијат при вработувањето врз основа на нивната здравствена
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состојба или оние кои веќе се вработени може да бидат отпуштени. Овие пракси не
треба да се оправдуваат.
Периодични оценувања на здравјето се извршуваат на соодветни интервали во
текот на вработувањето за да се одреди дали здравјето на работникот останува ком
патибилно со неговата или нејзината работна задача и за да се откријат какви било
докази за болест која може да се припише на вработувањето. Нивни цели се:
•

што е можно поскоро да се идентификуваат негативните ефекти врз здравјето
предизвикани од работните пракси или изложеноста на опасности; и

•

да се откријат можните опасности.

Промените во телесните органи и системи предизвикани од опасни агенси
можат да бидат откриени за време на периодичен медицински преглед, обично
извршен откако работникот ќе биде вработен доволно долго за да биде изложен на
такви опасности на работното место. Работникот може да биде во добра кондиција,
да не покажува знаци на некакво нарушување и да не биде свесен за фактот дека
супстанциите со кои тој или таа работи секојдневно полека го трујат неговиот или
нејзиниот систем. Природата на изложеноста и очекуваниот биолошки одговор ќе ја
одредат честотата со која периодичниот медицински преглед ќе се спроведува. Може
да се спроведува секој месец или на секои три месеци, или може да се спроведува на
годишни интервали.
Проценка на здравствената состојба по враќање на работа е потребна за да
се одреди дали работникот е способен да ги продолжи своите должности после
подолго отсуство заради здравствени причини. Таквата проценка може да препорача
соодветни мерки за заштита на работникот од идна изложеност, или може да ја
идентификува потребата за прераспределување или специјална рехабилитација.
Слична проценка се извршува кај работник кој менува професија, со цел да се
потврди дали тој е способен за новите должности.
Здравствени прегледи после доделување на задачи се извршуваат после завршува
њето на задачите кои вклучуваат опасности кои би можеле да предизвикаат или
да придонесат за идни нарушувања на здравјето. Целта е да се направи конечна
оценка на здравјето на работниците и да се спореди со резултатите од претходните
медицински прегледи за да се види дали работните задачи влијаеле врз нивното
здравје.
Во одредени опасни професии, надлежниот орган треба да осигура дека
е донесена одредба, во согласност со националното законодавство и пракса, за
соодветните медицински прегледи да продолжат да им бидат достапни на работни
ците по завршување на нивната задача.
На крајот од пропишаната проценка на здравствената состојба, работниците
треба да бидат информирани на јасен и соодветен начин, од страна на присутниот
лекар, за резултатите од нивниот медицински преглед и треба да добијат поединечен
совет во однос на нивното здравје во врска со нивната работа. Кога таквите резултати
ќе се достават до работодавецот, тие не треба да содржат никакви информации од
медицинска природа. Тие едноставно треба да содржат заклучок за подготвеноста
на прегледаното лице за предложената задача или задачата која веќе ја извршува и
треба да ги наведат видовите на професии и услови за работа кои тој или таа не тре
ба да ги преземаат привремено или постојано заради медицински причини.
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Доколку се открие дека продолжената работна задача која вклучува изло
женост на опасни супстанции е медицински непрепорачлива, треба да се напра
ви секаков напор, конзистентен со националните услови и пракса, со цел да се
обезбедат засегнатите работници со други средства за одржување на приход. По
крај тоа, националните закони или регулативи треба да предвидат надоместок за
работниците кои се разболуваат или развиваат функционално нарушување повр
зано со изложеност на работното место, во согласност со Конвенцијата бр. 121 за
бенефиции поради повреда при работа, 1964.
Мора да се спомене дека постојат граници за медицинските прегледи, особено
во земјите во развој, каде општо обезбедувањето и покривањето на здравствените
услуги се слаби и има релативно малку доктори. Во овие услови, тешката работа и
други ограничувања често ја инхибираат темелноста на медицинските прегледи.
Во случаи кога работниците се изложени на специфични опасности при
работа, потребни се посебни тестови. Тие треба да се спроведат како дополнување
на проценките на здравствената состојба опишани погоре. Надзорот на здравјето
на работниците треба да вклучи, каде што е можно, други прегледи и истраги кои
може да бидат неопходни за откривање на нивоата на изложеност и предвремени
биолошки ефекти и одговори.
Анализата на биолошките примероци добиени од работниците кои биле
изложени е една од најкорисните средства за оценување на изложеноста на опасни
материи при работа. Оваа анализа може да обезбеди индикација на количината на
супстанции која се акумулирала или зачувала во телото, количината која циркулира
во крвта или количината која се излачува. Постојат неколку валидни и општо прифа
тени методи на биолошко следење кои овозможуваат рано откривање на ефектите
врз здравјето на работниците од изложеноста на специфични опасности при работа.
Може да се користат со цел да се идентификуваат работници на кои им е потребен
детален медицински преглед со согласност од индивидуалниот работник. Урина,
крв и плунка се вообичаените телесни течности кои се прегледуваат за докази на
претходна изложеност на токсични (штетни) агенси. Концентрацијата на олово во
урината или крвта долго време се користи како индекс на изложеност на олово.
Повеќето биолошки мерки за следење се инвазивни постапки кои може да
се преземат само со законска дозвола. Покрај тоа, на многу земји им недостасуваат
лабораториски капацитети и други ресурси потребни за спроведување на такви
тестови. Како резултат на тоа, треба да се даде приоритет на критериумите на
животната средина над биолошките критериуми при поставувањето на граници на
изложеност, иако биолошкото следење има одредени предности пред земањето на
примероци од средината. Биолошкото следење ги зема во предвид супстанциите
апсорбирани преку кожата и гастроинтестиналниот тракт (стомакот) и ефектите
на додадениот стрес (како на пример зголемен обем на работа што резултира со
повисока стапка на дишење со зголемено вдишување на загадувачи на воздухот)
ќе бидат исто така одразени во аналитичките резултати. Згора на тоа, ќе се земе
во предвид вкупната изложеност (на работното место и надвор од него) на опасни
материи. Меѓутоа, биолошкото следење не треба да биде замена за надзорот на
работната средина и оценувањето на поединечната изложеност. При оценувањето
на важноста на резултатите на биолошкото следење, треба да се земат во предвид
вредностите кои обично се наоѓаат кај општата јавност.
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Следење на боледување
Важноста на водењето евиденција на отсуство од работа заради болест е призната
во многу земји. Следењето на боледувањето може да помогне во идентификување
дали има некаква врска помеѓу причините за болест или отсуство и опасностите
по здравје кои може да се присутни на работното место. Сепак, работодавецот не
треба да бара од стручните лица за здравје при работа да ги проверат причините за
отсуство од работа. Нивната улога е да обезбедат совети за здравствената состојба
на работната сила во претпријатието и за медицинските проблеми кои влијаат на
присуството и способноста за работа. Стручните лица за здравје при работа не треба
да бидат вклучени во административното управување и контрола на боледувањето,
но прифатливо е за нив да обезбедат совети за медицински аспекти на случаи на
болести, под услов да се почитува медицинската дискреција.

Известување за несреќите и повредите при работа и
професионалните заболувања
Една од задачите на надлежниот орган е да обезбеди воспоставување и примена на
постапките за известување за несреќи при работа и професионални заболувања од
страна на работодавците, и ако е можно, осигурителните институции и другите ди
ректно засегнати, како и изработка на годишни статистики за несреќи при работа и
професионални заболувања. Како резултат на тоа, националните закони и регула
тиви во многу земји предвидуваат:
•

информирање на надлежниот орган за несреќи при работа и професионални
заболувања во рамките на пропишаното време;

•

стандардни постапки за известување и истражување на фатални и сериозни
несреќи, како и опасни појави; и

•

собирање и публикување на статистики за несреќи, професионални заболувања
и опасни појави.

Ова задолжително известување обично се врши во рамките на програмите
за превенција на професионални заболувања и повреди при работа или за обезбе
дување на надоместок или бенефиции. Во други земји постојат доброволни системи
за известување на повреди при работа и професионални заболувања. Во други слу
чаи, надлежниот орган е одговорен за развивање на систем за известување за про
фесионалните заболувања, на пример во случај на азбест. Мора да се признае дека
професионалните заболувања обично помалку се евидентираат отколку несреќите
при работа бидејќи факторите за препознавање наведени на листата на заболувања
кои може да се пријават се разликуваат од земја до земја. Земјите може да го
користат кодексот за работа на МОТ Евидентирање и известување за несреќите при работа
и професионалните заболувања (1995) како основа за развивање на нивни сопствени
системи.
Без разлика каков систем ќе се создаде, работодавецот е одговорен да му
претстави детален извештај на надлежниот орган во рамките на фиксен временски
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период за сите несреќи или заболувања кои резултираат со одредена количина на
изгубено работно време (во многу земји, три или четири дена). На пример, после
поголема несреќа работодавецот мора да поднесе извештај кој содржи анализа на
причините за несреќата и кој ги опишува нејзините директни последици на самото
место, и укажува на мерки кои треба да се преземат за да се ублажи нејзиниот
ефект. Исто така работодавецот е подеднакво одговорен за водење евиденција за
релевантните несреќи при работа и професионални заболувања. Во овој поглед,
вреди да се истакне дека доброто водење на евиденција е корисно за компанијата на
многу начини (види поле 21).

Поле 21 Некои придобивки од доброто водење на евиденција
• Компанијата може да го процени економското влијание на несреќите во
смисла на загубено време за производство, оштета на машините или
суровините, одговорност за производот и зголемени премии платени на
фонд за осигурување за надоместок на работниците.
• Доколку ги има проценето економските последици и видови на несреќи
кои најчесто се случуваат на работното место, компанијата може да ги
идентификува професиите и процесите со „висок ризик“ и да осмисли
подобри стратегии за превенција на несреќи во иднини за да ги намали
или елиминира несреќите при работа.
• Работното место без несреќи го подобрува моралот на работниците,
ги подобрува односите работник – менаџмент, и води до зголемена
продуктивност и помалку индустриски спорови.
• Јавниот имиџ на компанијата се подобрува доколку има помалку или нема
воопшто несреќи, и ова позитивно ќе влијае на продажбата на нејзините
производи.
• Доколку се води правилно евиденција на несреќи, компанијата нема од што
да се плаши кога инспекторите ќе ја посетат со цел да извршат увид или да
ги истражуваат несреќите.
Во многу земји, листите на професионални заболувања кои може да се при
јават се утврдуваат со статут. Извештаите за пријавени заболувања им даваат на ад
министраторите идеја за степенот и видовите на професионална патологија. Тоа
подразбира дека лекарите се доволно добро информирани за да прецизно направат
дијагнози и се подготвени да соработуваат со органите, што за жал не е секогаш та
ка: некои доктори може да се обидат да ги штитат работодавците заради страв од
губење на нивните работи. Шемите за надоместок на работниците дадени од минис
трите за труд исто така содржат листи кои опфаќаат повреди при работа за кои може
да се одобри надоместок.
Во случај кога ќе се открие професионално заболување по пат на надзор
на здравјето на работникот, треба да се извести надлежниот орган, во согласност
со националното законодавство и пракса. Работодавецот, работниците и прет
ставниците на работниците треба да бидат информирани дека се извршило ова
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известување. Поконкретно, трудовиот инспекторат, доколку постои, треба да биде
известен за индустриските несреќи при работа и професионалните заболувања на
начинот и во случаите пропишани од националните закони и регулативи.

Етички и правни прашања
Надзорот на здравјето на работниците треба да се заснова не само на безбедна
техничка пракса, туку и на безбедна етичка пракса. Ова значи дека неколку услови
треба да се исполнат (поле 22) и дека треба да се почитуваат правата на работниците.
Особено, работниците подложни на следење и надзор на здравјето треба да имаат:
•

право на дискреција на личните и медицинските информации;

•

право на целосно и детално објаснување на целите и резултатите од следењето
и надзорот; и

•

право на одбивање на инвазивни медицински постапки кои го повредуваат
нивниот телесен интегритет.

Поле 22

Услови кои раководат со надзорот на здравјето на
работниците

• Мора да се усвојат одредби за да се заштити приватноста на работниците
и за да се обезбеди дека надзорот на здравјето не се користи за
дискриминаторски цели или на каков било начин кој би штетел на
интересите на работниците.
• Сите лица кои работат во служба за заштита на здравјето при работа треба
да ја почитуваат професионалната тајност во однос на медицинските и
техничките информации кои може да ги дознаат во врска со активностите
на службата.
• Службите за заштита на здравјето при работа треба да забележуваат
податоци за здравјето на работниците во лични доверливи здравствени
картони кои исто така треба да вклучат информации за професиите кои ги
работат работниците, за изложеноста на опасности при работа вклучени
во нивната работа и за резултатите од проценките на изложеност на
работниците на такви опасности.
• Иако надлежниот орган може да има пристап до податоците кои се
резултат на надзорот на работната средина, таквите податоци може да
бидат доставени до други лица само со согласност на работодавецот и
работниците или нивните претставници во претпријатието или комитетот
за безбедност и здравје.
• Личните податоци во врска со проценката на здравствената состојба може
да бидат доставени до други лица само со информирана согласност на
засегнатиот работник.
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Забелешки
1. Оваа глава главно се базира на Препораката бр. 147 за рак при работа, 1947, Конвенцијата бр. 155
за безбедност и здравје при работа, 1981, Конвенцијата бр. 161 за служби за заштита на здравјето
при работа и Препораката бр. 171, 1985, Конвенцијата бр. 162 за азбест, 1986, и Препораката бр.
177 за хемикалии, 1990.
2. Меѓународен информативен центар за безбедност и здравје при работа, база на податоци за
граници на изложеност на хемикалии: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/
products/explim.htm.
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СЛУЖБИ ЗА ЗАШТИТА НА
ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА1

11

Општи размислувања
Службите за заштита на здравјето при работа се дефинираат како служби на кои
им се доверени главно превентивни функции. Согласно Конвенцијата бр. 161 за
служби за заштита на здравјето при работа, 1985, тие се одговорни за советување на
работодавецот, работниците и нивните претставници на работното место во врска
со:
(i)

барањата за воспоставување и одржување на безбедна и здрава работна
средина која ќе овозможи оптимално физичко и ментално здравје во врска
со работата;

(ii)

прилагодувањата на работата со способностите на работниците во однос на
состојбата на нивното физичко и ментално здравје. (Член 1(а))

Пожелно е во секоја земја да се воспостави некаков вид на служби за зашти
та на здравјето при работа. Ова може да се направи со закони или регулативи или
со колективни договори или ако поинаку се договорат засегнатите работодавци и
работници, или на каков било начин одобрен од надлежниот орган после консулта
ција со организациите на засегнатите претставници на работодавци и работници.
Покриеноста на работниците со службите за заштита на здравјето при ра
бота варира, од 5-10 проценти најмногу во земјите во развој до 90 проценти во ин
дустријализираните земји, особени оние во Западна Европа. Затоа постои универ
зална потреба за зголемување на покриеноста на работниците низ целиот свет.
Идеално, секоја земја треба постепено да ги развива службите за заштита
на здравјето при работа за сите работници, вклучувајќи ги оние во јавниот сектор и
членовите на кооперативите за производство, во сите гранки на економската актив
ност и во сите претпријатија. Обезбедените служби за заштита на здравјето при ра
бота треба да бидат адекватни и соодветни на специфичните ризици по здравјето на
претпријатијата. Овие служби треба исто така да ги вклучат неопходните мерки за
заштита на самовработените лица и на оние кои работат во неформалниот сектор.
За таа цел, треба да се подготват планови за да се остварат таквите мерки и за да се
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процени напредокот што е постигнат во однос на нивната имплементација. Во поле
23 се дефинирани главните концепти инволвирани во здравјето при работа.

Поле 23

Концепти во здравјето при работа

Голем број на концепти кои се занимаваат со интеракција помеѓу работата и
здравјето поткрепуваат програми за безбедност и здравје при работа.
Во врска со работата, терминот „здравје“ не значи само отсуство на заболувања
или исцрпеност; исто така вклучува физички и ментални елементи кои влијаат
на здравјето кои се директно поврзани со безбедноста и хигиената при работа.
Пракса за заштита на здравјето при работа е широк концепт и вклучува
служби за заштита на здравјето при работа, кои се дефинирани во член 1(а)
од Конвенцијата бр. 161 за служби за заштита на здравјето при работа, 1985.
Вклучува активности за заштита и унапредување на здравјето на работниците и
за подобрување на условите за работа и работната средина извршени од страна
на стручни лица за безбедност и здравје при работа како и други специјалисти,
во рамките на претпријатието и надвор од него, како и претставници на
работниците и работодавците и надлежните органи. Таквото мултисекторско и
мултидисциплинарно учество бара високо развиен и координиран систем на
работното место. Мора да има административни, оперативни и организациски
системи кои успешно ќе ја спроведуваат праксата за заштита на здравјето при
работа.
Здравствената заштита при работа е уште еден широк концепт; ги опфаќа
луѓето и програмите директно или индиректно вклучени во создавањето на
здрава и безбедна работна средина. Вклучува практични напори на ниво на
претпријатие насочени кон постигнување на адекватно здравје при работа,
како на пример превентивна здравствена заштита, унапредување на здравјето,
куративна здравствена заштита, прва помош, рехабилитација и надоместок,
како и стратегии за навремено оздравување и враќање на работа. Примарната
здравствена заштита исто така може да се смета дека игра важна улога.
Професионалната хигиена (понекогаш позната како индустриска хигиена) е
уметност и наука за заштита на здравјето на работниците преку контрола на
работната средина; опфаќа препознавање и оценување на оние фактори кои
може да предизвикаат болест, отсуство на благосостојба или непријатност меѓу
работниците или заедницата. Како компонента на напорите на безбедноста и
здравјето при работа за подобрување на условите за работа, професионалната
хигиена се фокусира на три главни области:
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• препознавање на взаемната поврзаност помеѓу животната средина и инду
стријата;
• фактори на работната средина кои може да го нарушат здравјето и благосос
тојбата;
• формирање на препораки за надминување на таквите проблеми.
Управувањето со безбедноста и здравјето при работа се состои од активности
испланирани за да ја олеснат координацијата и соработката на претставници на
работниците и работодавците во унапредување на безбедноста и здравјето при
работа на работното место. Концептот дефинира права, улоги и одговорности
во однос на идентификување на опасности и ризици и имплементација на
мерки за контрола или превентивни мерки.
За понатамошна дискусија за праксите и службите за заштита на здравјето
при работа, слични концепти и слична терминологија, види Fedotov, Saux и
Rantanen (1998, стр. 161-62).

Организација
Службите за заштита на здравјето при работа може да бидат организирани така што
ќе му служат на едно претпријатие или на неколку претпријатија, во зависност од
тоа кој тип е посоодветен во смисла на националните услови и пракси. Слично,
овие служби можат да бидат организирани од:
•

претпријатието или група на засегнати претпријатија;

•

јавните органи или официјални служби;

•

институции за социјална сигурност;

•

други тела овластени од надлежниот орган;

•

комбинација од горенаведените.

Во отсуство на специфична служба за заштита на здравјето при работа, над
лежниот орган може, како привремена мерка, да назначи соодветна постојна служба,
на пример, локална медицинска служба, која ќе делува како служба за заштита на
здравјето при работа.
Така, во едно претпријатие каде што е невозможно да се воспостави служба
за заштита на здравјето или да се обезбеди пристап до таква служба, надлежниот
орган треба – по консултирање со претставниците на работодавците и работниците
на работното место или комитетот за безбедност и здравје – да направи уредувања
на одредбите за да локалната медицинска служба ги врши следниве работи:
•

да врши здравствени прегледи пропишани со национални закони и регулативи;

•

да осигура дека правилно се организирани првата помош и итното лекување; и

•

да обезбеди надзор на здравствените услови на работното место.
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Службите за заштита на здравјето при работа треба да бидат составени од
мултидисциплинарни тимови чиј состав ќе биде одреден од природата на извршените
должности. Секој тим треба да има доволен технички персонал со стручна обука
и искуство во таквите полиња како медицина на труд, професионална хигиена,
ергономија и здравствена нега при работа. Персоналот на службите за заштита на
здравјето при работа треба, колку што е можно, да биде во чекор со напредокот во
научните и техничките полиња релевантни за извршување на нивните должности,
и треба да има можност да го прави тоа без загуба на приходи. Покрај тоа, службите
за заштита на здравјето при работа треба да го имаат неопходниот административен
персонал кој ќе обезбеди нивно непречено функционирање. Персоналот на
службите за заштита на здравјето при работа мора да ужива целосна професионална
независност од работодавците, работниците и нивните претставници во врска со
функциите на службите за заштита на здравјето при работа.

Функции
Во основа, службите за заштита на здравјето при работа имаат цел да го заштитат и
унапредат здравјето на работниците, да ги подобрат условите за работа и работната
средина и да го одржат здравјето на претпријатието како целина (поле 24).
За да може ефикасно да ги извршуваат своите функции, службите за заштита
на здравјето при работа треба:
•

да имаат неограничен пристап до сите работни места и до помошните
постројки на претпријатието;

•

да може да извршат увид на работните места на соодветни интервали во
соработка, доколку е неопходно, со други служби на претпријатието;

•

да имаат пристап до информации во врска со процесите, стандардите на
извршување и употребените супстанции или супстанциите кои се планираат
да бидат употребени;

•

да бидат овластени да побараат од надлежниот орган да обезбеди почитување
на стандардите за безбедност и здравје при работа; и

•

да бидат овластени да преземат или да побараат од одобрените технички
органи да преземат:
(i)

(ii)
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анкети и истраги за потенцијални опасности по здравјето при
работа, на пример, со земање примероци и анализа на атмосферата
на работните места, на производите и употребените супстанции,
или на друг материјал за кој постои сомневање дека е опасен; и
проценка на штетни физички агенси.
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Поле 24

Функции на службата за заштита на здравјето при работа

Главни функции на службата за заштита на здравјето при работа се:
• да ги идентификува и процени ризиците од опасностите по здравјето на
работното место;
• да внимава на факторите во работната средина и работните пракси кои може да
влијаат на здравјето на работниците, како на пример, санитарни инсталации,
кантини и сместување обезбедени од страна на работодавецот;
• да советува за планирање и организација на работата, вклучувајќи креирање
и избор на работното место, одржување и услови за машините и друга опрема
и употребените супстанции при работа;
• да учествува во создавањето на програми за подобрување на работната
пракса;
• да соработува при тестирањето на новата опрема и при оценувањето на
нејзините здравствени аспекти;
• да советува за здравјето, безбедноста и хигиената при работа и за ергономија
и заштитна опрема;
• да го следи здравјето на работниците во врска со работата;
• да се обиде да осигура дека работата е адаптирана на работникот;
• да придонесе за стручна рехабилитација;
• да соработува при обезбедувањето на обука и едукација за професионално
здравје и хигиена и ергономија;
• да организира прва помош и итно лекување; и
• да учествува во анализата на несреќите при работа и професионалните
заболувања.

Во рамките на нивната одговорност за безбедноста и здравјето на нивните
вработени, работодавците или менаџментот треба да ги преземат сите неопходни
мерки за да ги олеснат активностите на службите за заштита на здравјето при работа.
Подеднакво, работниците и нивните организации треба да обезбедат поддршка во
однос на функциите на службите за заштита на здравјето при работа. Покрај тоа, во
случаи каде службите за заштита на здравјето при работа се утврдени со национални
закони или регулативи, исто така треба да се одреди и начинот на финансирање на
овие служби.

Пристап на примарната здравствена заштита
Програмите воведени во неколку земји за зголемување на покриеноста на работниците
со служби за заштита на здравјето при работа покажуваат дека може значително да
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се подобри достапноста до таквите служби за релативно кратко време и по разумна
цена со прифаќање на пристап на примарна здравствена заштита. Таквиот пристап е
особено соодветен за земјите во развој бидејќи било откриено дека тој го подобрува
пристапот на работниците до службите и исплатливоста на обезбедените услуги.
Примарната здравствена заштита, извршена во заедницата, од страна на доктори,
медицински сестри и друг медицински персонал од заедницата, може да достигне до
повеќе луѓе, често по ниска цена, за разлика од централизираната болница.
Имајќи на ум дека работниците се дел од заедницата општо земено, и
земајќи ја во предвид организацијата на превентивната медицина на национално
ниво, службите за заштита на здравјето при работа, каде што е можно, можат:
•

да извршуваат имунизации во однос на биолошките опасности во работната
средина;

•

да учествуваат во кампањи за заштита на здравјето; и

•

да соработуваат со здравствените органи во рамките на програмите за јавно
здравје.

Прва помош
Во контекст на безбедноста и здравјето при работа, под поимот прва помош се
подразбираат директните мерки преземени на местото на несреќата од страна на
лице кое може да не е лекар, но кое е обучено за прва помош, кое има пристап
до потребната опрема и материјал и кое знае што мора да се направи за да се
осигура дека после неговата или нејзината интервенција ќе следи професионална
медицинска нега.
При сериозна несреќа, првите неколку минути може да бидат одлучни во
смисла на спасување на животи или избегнување на повреди. Затоа, земајќи ги во
предвид националното законодавство и пракса, службите за заштита на здравјето
при работа во претпријатијата треба:
•

да обезбедат прва помош и итно лекување во случај на несреќа или нарушено
здравје на работниците на работното место; и

•

да соработуваат во организирање на прва помош.

Работодавецот е одговорен да осигура дека првата помош е достапна во се
кое време. Ова значи дека тој е одговорен да осигура дека обучен персонал е доста
пен во секое време. Зависи од службите за заштита на здравјето при работа дали ќе
обезбедат обука и редовна преквалификација на персоналот за прва помош. Всуш
ност, во пошироки размери, службите за заштита на здравјето при работа треба да
осигураат дека сите работници кои придонесуваат за безбедноста и здравјето при
работа постепено и постојано се обучуваат.
Начинот на кој се обезбедува опремата и персоналот за прва помош треба да
биде пропишан со националните закони или регулативи кои треба да се подготват
по консултирање со надлежниот орган и повеќето организации на претставници на
работодавци и работници.
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Служби за куративно здравје и рехабилитација
Иако службите за заштита на здравјето при работа главно се фокусираат на
превенција, тие исто така може да бидат вклучени и во други здравствени
активности, каде локалната организација на здравствената заштита или растојанието
на работното место од општата клиника прави таквите проширени активности да
бидат соодветни. Тие може да вклучат куративна медицинска нега за работниците
и нивните семејства, под услов активностите да бидат овластени од надлежниот
орган во консултација со повеќето организации на претставници на работодавци и
работници.
Треба да се преземат мерки за поттикнување и промовирање на програми
или системи насочени кон рехабилитација и реинтеграција, каде што е можно, на
работниците кои не се способни да ги извршуваат своите вообичаени должности
заради повреди при работа или професионална болест. Обезбедувањето на таквата
грижа, каде што е можно, не треба да вклучува трошоци за работникот и треба да
биде ослободена од било каква дискриминација или одмазда.

Посебни здравствени потреби при работа
Некои работниците имаат посебни здравствени потреби при работа. Тие може
да се јават заради разни причини, меѓу кои се возраста, физиолошкиот услов,
општествените услови и бариери во комуникација. Посебните потреби на таквите
работници треба да се исполнат на индивидуална основа со должна грижа за
заштита на нивното здравје при работа, осигурувајќи дека не постои можност за
дискриминација.
Една категорија на работници со посебни здравствени потреби при
работа е составена од бремени жени и мајки кои работат. Проценката на ризиците
на работното место, и превентивните и контролните стратегии пропишани за
контрола на ризици, треба да ги земат во предвид овие посебни потреби и треба
да се направат уредувања за да се избегне штета. Во случаи каде се идентификувани
опасности и ризици по репродуктивното здравје, работодавците треба да преземат
соодветни мерки. Ова е особено важно за време на периоди ризични по здравјето
како на пример, период на бременост или доење. Овие мерки може да вклучат
обука и посебни технички и организациски мерки, особено правото на соодветна
алтернативна работа, без загуба на заработувачка.
Инвалидите работници се уште една група со посебни потреби. Со цел
политиката за безбедност и здравје при работа да стапи во сила, надлежниот орган
треба да обезбеди соодветни мерки за овие работници. Слично, исто така треба
да се преземат мерки за промовирање на програми или системи за рехабилитација
и реинтеграција на работниците кои имаат претрпено повреда при работа или
професионална болест.
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Соработка и координација
Службите за заштита на здравјето при работа треба да ги извршат своите функции
во соработка со други служби во претпријатието. Треба да се преземат мерки за
да се обезбеди адекватна соработка и координација помеѓу службите за заштита
на здравјето при работа и како што е соодветно, други тела кои се занимаваат со
обезбедување на здравствени услуги. Се препорачува националните закони и
пракса да бидат адаптирани на овие барања за да се осигура напредок во полето на
безбедноста и здравјето при работа.
Службите за заштита на здравјето при работа треба да соработуваат со дру
гите засегнати служби во утврдувањето на итни планови за делување во случај на пого
леми несреќи. Кога е неопходно, тие треба исто така да контактираат со надворешни
служби и тела кои се занимаваат со прашања за здравјето, хигиената, безбедноста,
стручната рехабилитација, преквалификацијата и прераспределувањето, условите за
работа и благосостојбата на работниците и инспекцијата.
Службата за заштита на здравјето при работа на едно национално или мул
тинационално претпријатие со повеќе од една фирма треба да обезбеди највисоки
стандарди на услуги, без дискриминација, на работниците во сите негови фирми,
без разлика на местото или земјата во која тие се сместени.

Истражување
Во рамките на границите на нивните ресурси, службите за заштита на здравјето при
работа треба да придонесат за истражување преку учество во студии или истраги
во претпријатието или во релевантната гранка на економската активност. Таквото
истражување, кое треба да биде проследено со консултација со претставници на
работодавците и на работниците, може, на пример, да биде насочено кон собирање на
податоци за епидемиолошки цели или за ориентирање на активностите на службата
за заштита на здравјето при работа. Резултатите од мерењата извршени во работната
средина и проценките на здравјето на работниците може исто така да се искористат
за целите на истражувањето со согласност на работодавецот и работниците или
нивните претставници во претпријатието или комитетот за безбедност и здравје.
Најважно, мора да биде заштитена приватноста на работниците.
Постои потреба за програми за истражување кои се ориентирани кон
делување, особено со цел:
•

да се обезбеди точна статистика за стапката на појавување на несреќи при ра
бота и професионални заболувања и за нивните причини;

•

да се идентификуваат опасностите поврзани со сите форми на новата техноло
гија, вклучувајќи и хемиски супстанции;

•

да се опишат и анализираат работните услови на работниците во слабо зашти
тените професии и сектори; и

•

да се истражат односите помеѓу работните услови, безбедноста и здравјето при
работа, и продуктивноста, вклучувајќи го и влијанието на подобрените услови
за вработување и економски пораст.
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Во случаи каде се развиени инструкции за програми за истражување на
трипартитна основа, постои веројатност за врските помеѓу истражувањето и делува
њето да бидат зајакнати. Треба да се употребат механизми за промовирање на таква
трипартитна соработка.

Забелешка
1. Оваа глава главно се базира на Препораката бр. 164 за безбедност и здравје при работа, 1981,
Конвенцијата бр. 161 за служби за заштита на здравјето при работа, и Препораката бр. 171, 1985,
Конвенцијата бр. 167 за безбедност и здравје во градежништвото, и Препораката бр. 175, 1988,
Препораката бр. 183 за безбедност и здравје во рударството, 1995 и Меѓународната програма на
МОТ за подобрување на работните услови.
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ХИВ/СИДА И СВЕТОТ НА РАБОТАТА

12

		

СИДАТА има силно влијание врз работниците и нивните семејства,
претпријатијата и националните економии. Претставува проблем на
работното место и поттик за развој.
Juan Somavia, Генерален директор на МОТ

Околу 40 милиони луѓе низ целиот свет живеат со ХИВ; 36 милиони се возрасни
луѓе на работна возраст (МОТ, 2006). Поголемиот дел од оние кои се заразени
живеат во Африка. МОТ проценува дека над 70 проценти од нив се работници, кои
се вклучени во формални и неформални економски активности. Повеќето од нив
се во своите најдобри продуктивни и репродуктивни години и, како такви, се важни
за социјалната и економската сигурност и националниот развој. Во овој контекст,
работното место и неговите служби за заштита на здравјето при работа може да
играат важна улога во напорите на претпријатијата и секторите, националните,
регионалните или меѓународните напори за борба против ХИВ/СИДА (и други
заразни болести како на пример хепатитис Б и туберкулоза) зголемувајќи го
обезбедувањето на лекување, грижа и поддршка, и промовирајќи превентивни
мерки и заштита на правата на оние кои се засегнати да продолжат да работат без
страв од јавно осудување или дискриминација.

Принципи
Вклученоста на МОТ во борбата против ХИВ/СИДА започна во 1988, кога имаше
заедничка консултација со СЗО за СИДАТА и работното место. Беше усвоена Резо
луција во врска со ХИВ/СИДА и светот на работата на 88то Заседание на Меѓуна
родната конференција на трудот во јуни 2000, а Програмата на МОТ за ХИВ/СИДА
беше формално утврдена во ноември 2000. Програмата разви кодекс за работа во
врска со ХИВ/СИДА и светот на работата,1 кој беше усвоен од страна на Управниот
орган на МОТ во јуни 2001 и промовиран на Посебното заседание на Генералното
собрание за ХИВ/СИДА при ОН, Њујорк, истиот месец.
Кодексот за работа на МОТ досега е единствениот инструмент на МОТ по
светен исклучиво на оваа тема и е напишан како модел на регулатива. Меѓутоа, во
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2009 Меѓународната конференција на трудот дискутираше за „развојот на автономна
Препорака за ХИВ и СИДА во светот на работата врз основа на двојна дискусија“
(МОТ, 2007 и 2008).
Многу постојни инструменти на МОТ ја опфаќаат заштитата од дискрими
нација како и превенцијата, грижата и поддршката на работното место, како што е
наведено во поле 25.
Кодексот наведува основни принципи (види поле 26) за развој на политика
и практични упатства од кои може да се развијат конкретни одговори за ХИВ/
СИДА на ниво на претпријатие, заедница и држава, вклучувајќи:
•

заштита на правата на работниците, вклучувајќи ги правата на заштита при
вработување, родова еднаквост, право на надоместоци и недискриминација;

•

превенција преку едукација и информирање, програми за подигнување на ро
довата свест и практична поддршка за промена на однесувањето;

•

грижа и поддршка, вклучувајќи доверливо доброволно советување и тестирање,
како и лекување во средини каде локалните здравствени системи се неадекватни;
и

•

правата и одговорностите на трипартитните партнери.

Поле 25

Стандарди на МОТ кои се особено важни за ХИВ/СИДА

• Конвенција бр.111 за дискриминација (во однос на вработување и
професија), 1958, една од осумте фундаментални конвенции на МОТ
• Конвенција бр.155 за безбедност и здравје при работа, 1981
• Конвенција бр.161 за служби за заштита на здравјето при работа, 1985
• Конвенција бр.158 за прекин на работа, 1982
• Конвенција бр.159 за професионална рехабилитација и вработување (на ин
валидизирани лица), 1983
• Конвенција бр.102 за социјална сигурност (минимум стандарди), 1952
• Конвенција бр.81 за трудова инспекција, 1947
• Конвенција бр.129 за трудова инспекција (во земјоделство), 1969
Кодексот исто така идентификува и други потреби:
•

да се спроведат кампањи за подигнување на свеста;

•

да се креираат врски со програмите за унапредување на јавното здравје;

•

да се развијат и имплементираат практични мерки за поддршка на промената
на однесувањето; и

•

да се утврдат, во партнерство со службите за заштита на здравјето при работа,
програми за помош на заедниците насочени кон работниците, нивните семеј
ства и заедницата во целина.
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Кодексот претставува камен-темелник на напорите на МОТ во борбата про
тив ХИВ/СИДА и сега се користи од страна на креаторите на политика во повеќе
од 60 земји како основа за нивните национални акциони програми, политики на
претпријатија и колективни договори. Има важна улога во зацврстувањето на вклу
ченоста на приватниот сектор во делувањето против ХИВ/СИДА, водејќи го про
ширувањето на програмите за работно место на ниво на задница и со тоа промо
вирајќи јавно-приватно партнерство, и воведувајќи ја перспективата и прашањата
поврзани со работното место во националната програма за СИДА и глобалните
напори. Во Анекс VI е наведена листа за планирање и имплементирање на политика
за работното место во врска со ХИВ/СИДА, земена од кодексот.

Поле 26

Краток преглед на клучните принципи во кодексот за
работа на МОТ за ХИВ/СИДА и светот на работата

(а) Проблем на работно место: ХИВ/СИДА е проблем на работното место
бидејќи влијае на работната сила и бидејќи работното место може да игра
значајна улога во ограничувањето на преносот и ефектите од епидемијата.
(б) Недискриминација: Не треба да постои дискриминација или јавно осудува
ње на работници врз основа на вистински или забележан ХИВ статус.
(в) Родова еднаквост: Поеднаквите родови односи и еманципирањето на
жените се важни за спречување на преносот на ХИВ и за помагање на
луѓето да се справат со неговото влијание.
(г)

Здрава работна средина: Работното место треба да го намали ризикот при
работа и да биде прилагодено на здравјето и можностите на работниците.

(д) Социјален дијалог: За успешна политика и програма за ХИВ/СИДА потребна
е соработка и доверба помеѓу работодавците, работниците и владите.
(ѓ)

Нема скрининг за цели на вработување: Тестирањето за ХИВ на работното
место треба да се спроведе како што е наведено во кодексот, треба да биде
доброволно и доверливо и никогаш не треба да се користи за селекција на
кандидати за работа или вработени.

(е) Дискреција: Пристапот до лични податоци, вклучувајќи го и ХИВ статусот
на работникот, треба да биде обврзан со правилата за дискреција наведени
во постојните инструменти на МОТ.2
(ж) Продолжување на работниот однос: Работниците со болести поврзани
со ХИВ треба да може да работат во соодветни услови се додека се
медицински способни за тоа.
(з) Превенција: Социјалните партнери се во уникатна позиција за да ги
промовираат напорите за превенција преку информирање, едукација и
поддршка за промена на однесувањето.
(ѕ) Грижа и поддршка: Работниците имаат право на пристапни здравствени
услуги и на надоместоци од статутарни и професионални шеми.
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Со цел да се надополни и насочи примената на кодексот, МОТ создаде прирачник
за едукација и обука, Имплементирање на кодексот за работа на МОТ за ХИВ/СИДА и
светот на работата.3 Прирачникот служи како информативен и референтен документ,
но исто така обезбедува упатства, студии на случај и практични активности за да им
помогне на корисниците да го применат кодексот врз националните стратегиски
планови и политики и програми за работното место. Заедно, кодексот на МОТ и
прирачникот се користат за да се развијат вештини и институционален капацитет
во полза на конституентите во сите региони. Неколку публикации, извештаи и
брошури за ХИВ/СИДА и светот на работата се достапни на интернет страната на
МОТ/СИДА.

Служби за заштита на здравјето и ХИВ/СИДА
Притисокот врз здравствените системи низ целиот свет е огромен. Иако здравстве
ната заштита е основно човеково право,4 и преку 100 милиони здравствени работ
ници нудат услуги ширум светот (Здружена иницијатива за учење, 2004), се уште не
е постигнато „здравје за сите“. Епидемијата со ХИВ, додадена на постојните при
тисоци, го преплавува здравствениот систем во неколку земји. Преку 50 проценти
од болничките кревети во земјите во Субсахарска Африка се пополнети од луѓе со
болести поврзани со ХИВ, иако повеќето луѓе со ХИВ/СИДА се згрижени дома.
Системите кои и онака веќе не можат да се справат се дополнително заслабени од
страна на смртни случаи поврзани со СИДА и неспособноста на голем број на
здравствен персонал. Згора на тоа, оние кои работат во здравствениот сектор, при
обезбедувањето на грижа за пациентите со ХИВ, исто така се изложени на ризик
од пренос преку повреди од убод со игла или контакт со контаминирана крв. Иако
овој ризик е мал, истиот е зголемен онаму каде не се почитуваат основните правила
за безбедност и здравје при работа. Поголемиот обем на работа кој е резултат на
епидемија, стравот од инфекција и недостатокот на адекватно обезбедување на без
бедност и здравје и недостатокот на обука поврзана со ХИВ наметнуваат огромен
психолошки и физички товар врз здравствените работници. Проширената, добро
обучената и безбедната работна сила во службите за заштита на здравјето е важна
за да се стави под контрола преносот на ХИВ и за да се обезбеди грижа, лекување и
поддршка на оние на кои им треба.

Градење на капацитети
Кодексот за работа препишува обучување на клучните актери во светот на работата
за тоа како да им пристапат на проблемите поврзани со ХИВ/СИДА како најважна
алатка за да се намали ширењето на инфекции и за да се намали нивното влијание,
особено во поглед на дискриминација и јавно осудување. Оваа обука треба да биде
насочена кон, и прилагодена на, секоја од различните групи кои се обучуваат: ме
наџери, надзорници и референти на кадровска служба; работници и нивните прет
ставници; обучувачи на обучувачи; врснички едукатори; службеници за безбедност
и здравје при работа; и фабрички/трудови инспектори. Треба да се бараат инова
тивни пристапи за да се исплатат трошоците за обука. На пример, претпријати
јата може да бараат надворешна поддршка од националните програми за СИДА
или други релевантни акционери со тоа што ќе позајмат инструктори или имаат
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свои обучени инструктори. Материјалите за обука може значително да варираат,
според достапните ресурси. Тие може да се прилагодат на локалните обичаи и
на различните околности на жени и мажи. Обучувачите исто така треба да бидат
обучени да се справат со предрасуди кон малцинства, особено во поглед на етничко
потекло или сексуална ориентација. Тие треба да се потпрат на студиите на случај
и достапните материјали од добра пракса. Најдобрите обучувачи често се колеги на
оние кои ги обучуваат, и затоа врсничката едукација се препорачува на сите нивоа.
Треба да стане дел од годишниот план за обука на работното место, кој треба да се
развие во консултација со претставниците на работници.

Обука за менаџери, надзорници и референти на кадровска служба
Обуката на персоналот за надзор е важен начин за да се осигура дека тие се соод
ветно чувствителни на проблемот и на потребите на заразените работници. Како
дополнување на учеството во програмите за информирање и едукација кои се
насочени кон сите работници, надзорничкиот и менаџерскиот персонал треба да
добие обука која ќе му овозможи:
•

да ги објасни и да одговори на прашањата за политиката за ХИВ/СИДА на
работното место;

•

да им помогне на другите работници, врз основа на комплетни информации за
ХИВ/СИДА, да ги надминат погрешните мислења за ширењето на инфекциите
на работното место;

•

да ги објасни опциите за разумен компромис на работниците со ХИВ/СИДА
за да им овозможи да продолжат да работат колку што е можно повеќе;5

•

да ги идентификуваат и да се справат со однесувањето или праксите на
работното место кои ги дискриминираат или ги отуѓуваат работниците со
ХИВ/СИДА;

•

да обезбеди совет за службите за заштита на здравјето и социјалните бенефиции
кои се достапни.

Обука за врснички едукатори
Обуката на врсничките едукатори избрани од страна на работниците е ефикасен
и исплатлив начин за да се донесат знаење и информации на работното место во
форми кои може да се разберат и прифатат од страна на работниците, особено во
земјите во развој. Со цел да бидат ефикасни, врсничките едукатори треба да добијат
специјализирана обука која ќе им овозможи:
•

врз основа на комплетни информации за ХИВ/СИДА и методи за превенција,
да ги достават на работното место, целосно или делумно, информациите и
програмата за едукација;

•

да бидат чувствителни на расата, сексуалната ориентација, полот и културата
при развивање и спроведување на својата обука;

•

да се поврзат со и да извлечат корист од другите постојни политики за
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работното место, како на пример оние за сексуално малтретирање или за лица
со инвалидитети на работното место;
•

да им помогнат на своите соработници да ги идентификуваат факторите во
нивните животи кои водат до зголемен ризик од инфекции;

•

да ги советуваат работниците кои живеат со ХИВ/СИДА во врска со
справувањето со нивната состојба и нејзините последици.

Обука за претставниците на работниците
Поради својот водечки статус во претпријатието и способноста да ги убедат своите
колеги на работа да се придржуваат до важните принципи и до превентивните и
заштитните мерки, претставниците на работниците треба, во текот на платеното
работно време, да добијат обука која ќе им овозможи:
•

да ја објаснат и да одговорат на прашањата за политиката за ХИВ/СИДА на
работното место;

•

да ги обучат другите работници со помош на програмите за едукација на
обучувачи;

•

да го идентификуваат однесувањето или праксите, од страна на поединци или
низ работното место, кои дискриминираат или отуѓуваат работници со ХИВ/
СИДА, со цел ефикасно да се борат против таквото однесување;

•

да им помогнат на работниците со болести поврзани со СИДА да добијат
пристап до разумен компромис кога тоа е потребно;

•

да ги советуваат работниците за тоа како да ги идентификуваат и намалат
факторите на ризик во нивните лични животи;

•

да ги информираат работниците, врз основа на комплетни информации, за
ширењето на ХИВ/СИДА;

•

да осигураат дека сите информации кои ги добиваат за работниците со ХИВ/
СИДА во текот на извршувањето на нивните функции на претставување се
чуваат доверливи.

Обука за службеници за безбедност и здравје
Службениците за безбедност и здравје треба да ги применуваат на ХИВ/СИДА (и
другите заразни болести) истите принципи и мерки за безбедност и здравје при
работа што би ги применувале на која било друга опасност на работното место.
Како дополнување на фактот што се запознаени со информациите и програмите
за едукација кои се насочени кон сите работници, службениците за безбедност и
здравје при работа треба да добијат специјализирана обука која ќе им овозможи:
•

да ги достават програмите за информирање и едукација до работниците врз
основа на соодветно познавање на методите за превенција на ХИВ/СИДА;

•

да ја проценат работната средина и да ги идентификуваат работните методи
или услови кои би можеле да се променат или подобрат со цел да се намали
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ранливоста на работниците со ХИВ/СИДА;
•

да потврдат дали работодавецот обезбедува и одржува здрава и безбедна работ
на средина и процеси за работниците, вклучувајќи безбедни постапки за прва
помош;

•

да осигураат дека сите информации поврзани со ХИВ/СИДА статусот на ра
ботниците се одржуваат според услови на строга дискреција, како што е случајот
со други медицински податоци значајни за работниците и разоткриени само
во согласност со кодексот за работа на МОТ за заштита на личните податоци
на работниците;

•

да ги советуваат работниците за тоа како да ги идентификуваат и намалат фак
торите на ризик во нивните лични животи;

•

да им ги посочат на работниците медицинските служби внатре или надвор од
работното место кои може ефикасно да одговорат на нивните потреби.

Обука за фабрички/трудови инспектори
Фабричките и трудовите инспектори се повеќе имаат советодавна улога во безбед
носта и здравјето при работа, вклучувајќи превенција на ХИВ/СИДА во претпри
јатијата. За да се подготват за оваа улога, треба да добијат специјализирана обука за
стратегии за превенција и заштита на ХИВ/СИДА на работното место. Оваа обука
треба да вклучува:
•

информации за важни меѓународни стандарди на трудот, особено Конвенцијата
бр. 111 за дискриминација (вработување и занимање), 1958, и националните
закони и регулативи;

•

како да се подигне свеста за ХИВ/СИДА кај работниците и менаџментот;

•

како да се инкорпорираат темите за ХИВ/СИДА во редовните брифинзи за
безбедност и здравје при работа и обуката на работното место;

•

како да им се помогне на работниците да добијат пристап до достапни бене
фиции (пр. како да пополнат формулари за бенефиции) и да остварат други
права;

•

како да се идентификуваат прекршувања на, или неуспехот да се заштитат,
правата на работниците во поглед на ХИВ статусот;

•

вештини за собирање и анализа на податоци поврзани со ХИВ/СИДА на
работните места за епидемиолошки или социјални студии за оцена на влија
нието кога се спроведуваат во согласност со кодексот за работа на МОТ.

Лекување, грижа и поддршка
Обезбедувањето на лекување, грижа и поддршка на работниците со ХИВ, без разлика
на начинот како се заразиле, ја намалува загубата на важни вештини и искуство и
го минимизира прекинот во претпријатието. Исто така ги почитува правата на
работниците да останат вработени се додека се способни за работа, помага да се
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одржи нивниот приход и придонесува за нивната општа благосостојба. Колку што
е можно, работодавците треба да утврдат сеопфатни програми за лекување, грижа и
поддршка кои ги комбинираат специфичните одредби, за работници кои се болни
или имаат болен член на семејството, со општите одредби како дел од пакетот за
социјалната заштита достапен на сите работници. Подолу се идентификувани и
опишани клучните елементи на таквата програма.

Доброволно советување и тестирање
Со цел да се наиде на одобрување, тестирањето за ХИВ мора да биде придружено со
подобрена заштита од јавно осудување и дискриминација, како и сигурен пристап до
интегрирани услуги за превенција, лекување и грижа. Според клучните принципи
на тестирањето за ХИВ познати како „3C“, тестот мора да се обезбеди врз основа
на информирана согласност (Consent); мора да биде придружено со советување
(Counselling); и мора да се осигура дискреција (Confidentiality). Треба да се спроведе
од страна на соодветно квалификуван персонал. Заедничката програма на ОН за
ХИВ/СИДА (UNAIDS) и СЗО ја поттикнуваат употребата на брзи тестови кои
даваат резултати побрзо од поскапите и долготрајните редовни тестови, иако може
да не бидат толку прецизни; после овие резултати може веднаш да следи пост тест
советување за ХИВ негативни и ХИВ позитивни поединци, и лекување доколку е
потребно. Советувањето, вклучувајќи и соодветно упатување до специјализирани
клиники или болници, е исто така важен дел од програмата за лекување, грижа и
поддршка за работниците со ХИВ/СИДА.
Тестирањето за ХИВ не треба да се спроведува на работното место, освен на
начин наведен во кодексот за работа на МОТ (МОТ, 2001а; СЗО, 2004). Тестирањето
за ХИВ не треба да се бара во време на вработување, како услов за континуирано
вработување или за цели на осигурување. Може да се прифати анонимен надзор
или тестирање за епидемиолошки цели, за да се оценат трендовите на инфекција со
ХИВ и нивното влијание во земјата како целина или, на пример, во здравствениот
сектор, под услов да ги почитува етичките принципи на научно истражување, про
фесионална етика и заштита на индивидуалните права и дискреција, и анонимност.
Треба да биде достапно доброволно тестирање за работници кои сакаат да го знаат
нивниот ХИВ статус, онаму каде постојат адекватни медицински служби, и треба
да има информации дека е достапно. Обично треба да се направи надвор од работ
ното место на барање и, ако е потребно, со писмена информирана согласност на
работникот и со совет од претставникот на работниците доколку се побара.

Разоткривање и дискреција
Доброволното разоткривање од страна на поединец на неговиот или нејзиниот ХИВ
статус има многу последици. Дали ќе се направи такво разоткривање мора да биде
лична одлука на засегнатиот поединец. Дискрецијата на работното место им дава
на поединците со ХИВ целосна контрола над одлуките за тоа дали и како нивните
колеги се информирани. На пример, здравствените работници може да одлучат
против разоткривање на нивниот ХИВ статус на работното место поради страв од
јавно осудување од страна на работодавецот или колегите на работа. На безбедно и
пристојно работно место, каде што вработените се подучени во врска со ХИВ и каде
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што е забранета дискриминација, постои поголема веројатност луѓето кои живеат со
ХИВ да бидат отворени во врска со својот статус и да бараат советување и лекување.
Заради тоа е поверојатно дека ќе се присвојат превентивни однесувања. Сите досиеја
на вработените кои биле изложени на крв или телесни течности мора да се чуваат
доверливо. Резимираните информации во врска со сите случаи на изложеност во
одредена институција за здравствена заштита може да се направат достапни за сите
работници во форма која е договорена по пат на консултација помеѓу работодавецот
и претставниците на работниците. Треба да се утврдат постапки за справување со и
намалување на прекршувањата на дискрецијата на работното место.

Лекување
Важен дел од која било стратегија за ХИВ позитивните здравствени работници за да
се задржат во продуктивен работен однос е да се направи антиретровирусното ле
кување (ART) достапно. Тоа исто така помага да се намали јавното осудување и дис
криминацијата со тоа што ќе се прикажат придобивките од соодветното лекување.
Работодавците треба, колку што е можно, да осигураат дека антиретровирусното ле
кување е достапно без трошок за работниците на кои им треба, заедно со лекување
за опортунистички инфекции и совети за исхрана и здрав живот.

Сигурност на работното место и унапредување
Работниците кои станале ХИВ позитивни ќе останат активни многу години. Оние
кои се медицински способни не треба да патат од дискриминација во поглед на си
гурност на работното место или можности за обука или унапредување. Соодветното
справување со ХИВ, вклучувајќи го и обезбедувањето на антиретровирусно лекување,
може драматично да го подобри општото здравје, животниот век и квалитетот на
живот.

Услови за работа
Работодавците треба, колку што е можно, да им обезбедат на работниците шеми на
бенефиции, како на пример надоместок за време на боледување, здравствено оси
гурување и надоместок на работниците. Тие треба да ги применат овие шеми пра
ведно и еднакво на сите вработени. Работниците кои живеат со ХИВ/СИДА не
треба да бидат дискриминирани во поглед на пристап до социјална помош и други
статутарни бенефиции. Меѓутоа, можеби ќе треба да се направат прилагодувања во
обезбедувањето на бенефиции за да се одговори на начинот на кој се развива забо
лувањето, на пример со продолжување на боледувањето и, ако е потребно, пристап
до други бенефиции. Таквите прилагодувања за да се земат во предвид посебните
барања на болеста поврзана со ХИВ треба да се направат преку преговори помеѓу
менаџментот и синдикатот или претставниците на работниците.

Разумен компромис
Работодавците, во консултација со работниците и нивните претставници, треба
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разумно да им излезат во пресрет на работниците кои боледуваат од СИДА; одно
сно, треба да бидат подготвени да направат административни или практични прила
годувања за да им помогнат на овие работници да се управуваат со нивните работни
животи. Таквите прилагодувања може да вклучат:
•

менување на работното време;

•

измена на задачите и работите;

•

прилагодена работна опрема и средина;

•

прилагодување на периодите за одмор;

•

доделување слободни денови за лекарски прегледи;

•

флексибилно боледување;

•

уредувања за работа со скратено работно време и враќање на работа.

Како и со другите услови за работа, најдобро е ако разумниот компромис се дефи
нира со договор помеѓу работодавците и претставниците на работниците. Важно
е другите работници да го сфатат разумниот компромис како обезбедување на по
требна грижа, а не како благонаклонет третман.

Програми за помош на работниците
Програмите за помош на работниците нудат информации, совет и поддршка за
вработените за широк спектар на лични, здравствени и правни прашања. Тие може
да бидат ефикасна рамка за услуги за унапредување на здравјето на работното место.
Поддршката може да се прошири на семејствата на работниците преку таквите
програми, на пример со нивно вклучување во едукацијата за превенција на ХИВ,
или преку помагање да се справат со заболувањето или зависноста на работникот.
Со цел да се обезбеди адекватна помош за работниците кои живеат со СИДА и
нивните семејства, таквите програми можеби ќе треба да се утврдат или прошират
за да вклучат поголем обем на услуги. Ова треба да се направи во консултација со
работниците и нивните претставници, а исто така може да вклучува релевантни вла
дини органи и други акционери.
Големите претпријатија треба да формираат или да зацврстат сеопфатни
програми за помош на семејствата. Претпријатијата чиј домен не достигнува до ова,
на пример, мали приватни или невладини работодавци, може да обезбедат таква
помош преку соработка со други страни, на пример локални здравствени органи,
организации базирани на заедница и групи за самопомош. Организациите на
работодавци и работници треба заедно да испитаат како може да придонесат за
поддршката на семејствата на работниците кои живеат со ХИВ/СИДА. Треба да се
поттикне вклученоста во овој процес на жените, старателите и луѓето кои живеат со
ХИВ/СИДА.

Социјална заштита
Социјалната заштита е важен дел од грижата и поддршката. Вклучува не само фор
мални шеми за социјална сигурност, туку исто така и приватни или нестатутарни
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шеми со слични цели, како на пример друштва со меѓусебна социјална помош или
професионални пензиски шеми. Овие шеми може да промовираат, на пример, груп
на солидарност, субвенција од работодавецот или можеби субвенција од владата.
Неколку Конвенции на МОТ ги обработуваат аспектите на социјална заштита и
социјална сигурност.6

Упатства на МОТ/СЗО за службите за заштита на здравјето и
ХИВ/СИДА
Во поглед на нивните дополнителни мандати, нивната долготрајна и блиска сора
ботка во областа на здравјето при работа и нивното неодамнешно партнерство како
коспонзори на UNAIDS, МОТ и СЗО одлучија да ги здружат силите за да создадат
заеднички упатства за службите за заштита на здравјето и ХИВ /СИДА (МОТ/
СЗО, 2005). На една седница на експерти беа прегледани и усвоени овие упатства,
а Управниот орган на МОТ го овласти нивното издавање во 2005. Сега се достапни
од МОТ или СЗО на неколку јазици.
Целта на овие упатства е да промовираат безбедно справување со ХИВ/
СИДА во службите за заштита на здравјето, обезбедувајќи им на здравствените ра
ботници пристојни, безбедни и здрави услови за работа во чии рамки ќе можат да
дадат ефикасна грижа која ги почитува потребите и правата на пациентите, особено
на оние кои живеат со ХИВ/СИДА. Тие исто така опфаќаат изложеност на други
заразни болести како на пример хепатитис вирусите (А, Б, Ц и Д). Упатствата се
потпираат на основниот принцип дека развојот и имплементацијата на политиката
треба да се постигне преку консултација и соработка помеѓу сите засегнати страни,
врз основа на социјален дијалог и вклучувајќи ги, колку што е можно, луѓето кои
живеат со ХИВ/СИДА. Тие имаат пристап кон ХИВ/СИДА кој се базира на права,
како што е промовирано од страна на Декларацијата на обврски за ХИВ/СИДА на
Обединетите Нации и меѓународната заедница во целина (ОН, 2001). Упатствата
ги покажуваат клучните принципи на кодексот за работа на МОТ за ХИВ/СИДА и
светот на работата.
Упатствата се насочени кон владите, јавните и приватни работодавци, орга
низациите и претставниците на работници, професионалните здруженија, науч
ните и академските институции и сите други групи и тела поврзани со нудење на
здравствена заштита. Тие се изработени како основа за практична политика и како
техничко референтно дело кое може да се користи од страна на – или да биде при
лагодено на потребите и можностите на –службите за заштита на здравјето од сите
големини. Тие опфаќаат законодавство, развој на политика, работни односи, без
бедност и здравје при работа и други технички теми. Дискутираат за основата за
делување, идентификуваат улоги и одговорности, ги изнесуваат клучните политики
и мерки кои се потребни за безбедно справување со ХИВ/СИДА во службите за
заштита на здравјето и вклучуваат суштински референци во секој дел. Згора на тоа,
нудат практични информации за најважните технички аспекти на безбедноста и
здравјето при работа во форма на концизни проспекти адаптирани од низа сигурни
меѓународни и национални извори. Во Анекс VII е даден пример кој ја обработува
хиерархијата на контроли кои се применуваат на ризикот од изложеност на патогени
кои се пренесуваат преку крвта.
99

Основни принципи за здравје и безбедност при работа

Забелешки
1. МОТ, 2001а. Кодексот е достапен на неколку јазици во електронски формат: http://www.ilo.
org/aids.
2. Погледни го особено кодексот за работа на МОТ Заштита на личните податоци на работниците,
1997.
3. Прирачникот може да се преземе бесплатно од веб страната: http://www.ilo.org/public/english/
protection/trav/aids/publ/manualen.htm.
4. „Право на здравје„ е скратена форма на „правото на уживање на највисокиот остварлив стандард
на физичко и ментално здравје“.
5. Терминот „разумен компромис“ се однесува на административните или практичните
прилагодувања кои ги прави работодавецот за да му помогне на работникот со болест или
инвалидитет да управува со својата работа (види МОТ, 2001а).
6. Конвенција бр.111 за дискриминација (во однос на вработување и професија) и Препорака бр.111,
1958; Конвенција бр.159 за професионална рехабилитација и вработување (на инвалидизирани
лица), 1983; Конвенција бр.102 за социјална сигурност (минимум стандарди), 1952.
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Општи размислувања
Стапката на појавување на несреќи, заболувања и повреди поврзани со работата во
повеќето професионални сектори за жал е се уште висока; затоа постои итна по
треба да се воведат превентивни и заштитни мерки на работните места со цел да
се гарантира безбедност и здравје на работниците. Несреќите при работа и профе
сионалните заболувања не само што предизвикуваат огромна болка, патење и смрт
за жртвите, туку исто така претставуваат закана за животите на другите работници
и оние што зависат од нив. Несреќите при работа и професионалните заболувања
исто така резултираат со:
•

загуба на квалификувана и неквалификувана но искусна работна рака;

•

материјална загуба, односно штета на машини и опрема како и уништени
производи; и

•

високи оперативни трошоци преку медицинска нега, исплата на надоместоци
и поправање или заменување на оштетени машини и опрема.

Проблемите поврзани со здравјето при работа главно произлегуваат од
опасни фактори во работната средина. Бидејќи повеќето опасни услови на работното
место во принцип може да се спречат, напорите треба да бидат сконцентрирани
на примарната превенција на работното место, бидејќи ова нуди најисплатлива
стратегија за нивна елиминација и контрола. Планирањето и дизајнот на работните
места треба да бидат насочени кон утврдување на работни средини кои се поволни
за физичката, психолошката и социјалната благосостојба. Ова значи преземање на
сите разумни мерки на претпазливост за да се избегнат професионални заболувања
и повреди при работа.
Програмите за безбедност и здравје на работното место треба да бидат
насочени кон елиминирање на небезбедните или нездравите услови за работа и
опасните дела со кои се објаснуваат скоро сите несреќи при работа и професионални
заболувања. Ова може да се постигне на неколку начини: инженерска контрола,
создавање на системи за безбедна работа за да се намалат ризиците, замена на опасните
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супстанции со побезбедни материјали, административни или организациски методи
и употреба на лична заштитна опрема.
Начинот на кој се спречуваат одредени опасности при работа зависи од
природата на разните каузални агенси, нивниот начин на дејство и сериозноста
на ризикот. При препишување на мерки за превенција и контрола на таквите
опасности, надлежниот орган треба да ги земе во предвид скорешните кодекси за
работа на МОТ или упатствата и заклучоците од релевантни седници на експерти
организирани од страна на МОТ, како и информациите од други надлежни тела.
При преземањето на превентивни и заштитни мерки работодавецот треба да ги
процени ризиците и да се справи со нив според приоритетот наведен во поле 13.
Во ситуации каде работниците се изложени на физички, хемиски или биолошки
опасности, работодавецот е должен да исполни неколку должности: тие се наведени
во поле 27.

Поле 27

Должности на работодавците кога работниците се
изложени на опасности при работа

Во ситуации кога работниците се изложени на опасности при работа,
работодавците се должни да:

• ги информираат работниците за сите познати опасности поврзани со нив
•
•

•

ната работа, вклучените ризици по здравјето и релевантните превентивни
и заштитни мерки;
преземат соодветни мерки за да ги елиминираат или намалат ризиците кои
се резултат на изложеност на тие опасности;
им обезбедат на работниците соодветна заштитна опрема, облека и други
уреди кога на друг начин не може да се осигура адекватна заштита од ризик
од несреќа или нарушување на здравјето, вклучувајќи изложеност на лоши
услови; и
обезбедат прва помош за работници кои претрпеле повреда или болест
на работното место, како и соодветен транспорт од работното место и
пристап до соодветни медицински служби.

Инженерска контрола и вршење домаќински работи
Инженерската контрола вклучува контролирање на опасноста кај изворот. Надле
жниот орган треба да осигура дека изложеноста на опасни супстанции (како на
пример азбест) е спречена или контролирана со препишување на инженерски кон
троли и работни пракси кои им нудат максимална заштита на работниците. Еден
тип на инженерска контрола вклучува вградена заштита како дел од засегнатиот ра
ботен процес. Овие инженерски контроли треба да се вградат во текот на фазата
на дизајнирање; може да се имплементираат и подоцна, но ова има тенденција да
биде поскапо. Инженерските контроли можеби се поскапи за имплементирање од
методите кои зависат од континуирана претпазливост или интервенција од страна
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на работникот, но се побезбедни. Примерите вклучуваат поставување на стражи
околу машините за да се спречат несреќи или придушување на изворот на бучава
со придушувач.
Друга форма на инженерска контрола е процесот на механизација. Ова
вклучува употреба на машина која ќе ги врши опасните работи наместо работникот
да се изложува на опасност. Пример за тоа е употребата на автоматска црпалка за
делови на одмастувач кој работи на пареа отколку деловите рачно да се црпат од
резервоарот.
Кога елиминацијата на опасни супстанции не е изводлива во постојните фа
брики и процеси, работодавците или менаџерите треба да применат технички мерки
за да ја контролираат опасноста или ризикот со тоа што ќе го променат процесот,
за да работата се заврши на целосно различен и побезбеден начин или со тоа што
ќе го оградат процесот целосно за да спречат опасноста да дојде до работникот. До
колку проблемите се уште не може да се решат со овие методи, тогаш може да се
употребат методите како на пример локална вентилација на издувни гасови за да се
контролира опасноста.
Треба да се преземат овие и други соодветни мерки за да нивото на изло
женост се намали на ниво кое, земајќи го во предвид тековното познавање, не би
требало да го оштети здравјето на работниците, дури и ако тие продолжат да бидат
изложени на истото ниво за времетраењето на нивните работни животи.
Добрите работни пракси и работните методи може да осигураат дека опасните
материи се задржани под контрола пред да станат проблем. Кога не е постигнато
целосно задржување под контрола, строгото вршење домаќински работи и личната
хигиена се апсолутно важни за да осигураат безбедност на работното место и лична
безбедност. На пример, во присуство на токсични хемикалии секогаш мора да има
придржување кон строга лична хигиена за да се спречат локални иритации или
апсорпција на тие хемикалии преку кожата. Кога се вклучени опасни супстанции
како на пример оловна прашина во фабрика за батерии или азбестна прашина во
производството на гуртни, неадекватното вршење домаќински работи може да ре
зултира со токсични материи кои се движат во воздухот. Постојат неколку начини
на одржување на добро вршење на домаќински работи; на пример:
•

чистењето со правосмукалка е најдобриот начин на чистење на прашината,
бидејќи метењето на суво често го влошува проблемот со тоа што ги враќа че
стичките прав во воздухот; и

•

редовното и темелното одржување на машините и опремата ќе ги намалат пра
шината и гасовите.

Замена
Кога е потребно за заштита на работниците, надлежниот орган треба да побара за
мена на опасните супстанции со материи за замена, доколку е можно. На пример,
во случајот на азбест или производи кои содржат азбест, националните закони или
регулативи мора да предвидат негова замена, ако технички е изводливо, со други ма
терии и производи или употреба на алтернативна технологија, научно оценета од
надлежниот орган како безопасна или помалку опасна. Употребата на азбест, или
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на одредени видови на азбест, или на производи кои содржат азбест, може да биде
целосно или делумно забранета во одредени работни процеси. Меѓутоа, неопходно
е да се осигура дека замената е навистина побезбедна.

Работни пракси и организациски методи
Кога оценувањето на работната средина покажува дека елиминацијата на ризикот и
тоталното заградување на машините не се изводливи, работодавците треба да ја на
малат изложеноста на опасност колку што е можно повеќе, преку административни
или организациски мерки, за да:
•

се намали изворот на опасноста, за да ризиците бидат ограничени на одредени
области каде може ефикасно да се применат мерките на инженерска контрола;

•

се прифатат адекватни работни пракси и уредувања за работното време за да
изложеноста на работниците на опасности ефикасно се контролира; и

•

се намали степенот на изложеност, бројот на изложени работници и времетра
ењето на изложеноста, на пример да се спроведуваат бучни операции ноќе или
за време на викенд, кога помалку работници се изложени.

Лична заштитна опрема
Кога ниту еден од горенаведените пристапи не е возможен, или кога степенот на без
бедност кој е постигнат со нив се смета за неадекватен, единственото решение е да
им се обезбеди на изложените лица соодветна лична заштитна опрема и заштитна
облека. Ова е последен начин на одбрана и треба да се користи само како последно
средство, бидејќи наложува потпирање на активна соработка и согласност од работ
ниците. Згора на тоа, таквата опрема може да биде тешка, незгодна и неудобна и
може да го ограничи движењето.
Работодавците треба да се консултираат со работниците или нивните прет
ставници во врска со соодветната лична заштитна опрема и облека, земајќи го во
предвид видот на работата и видот и нивото на ризик. Згора на тоа, кога опаснос
тите не може да се спречат или контролираат на друг начин, работодавците треба
да обезбедат и да ја одржуваат таквата опрема и облека колку што е неопходно, без
трошок за работниците. Работодавецот треба да им обезбеди на работниците со
одветни средства за да им овозможи да ја користат индивидуалната заштитна опре
ма. Всушност, работодавецот има должност да ја осигура нејзината правилна упо
треба. Заштитната опрема и облека треба да бидат во согласност со стандардите
наведени од страна на надлежниот орган и да ги земат во предвид ергономските
принципи. Работниците имаат обврска соодветно да ја користат и да се грижат за
личната заштитна опрема и заштитна облека обезбедена за нивна употреба.

Технолошка промена
Технолошкиот напредок може да игра важна улога во подобрувањето на условите
за работа и обемот на работа, но исто така може да воведе нови опасности. Затоа
треба да се води голема грижа за изборот и меѓународниот трансфер на технологија
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со цел да се избегнат потенцијални опасности и да се осигура дека технологијата
е приспособена на локалните услови. Менаџментот треба да се консултира со
претставниците на работниците секогаш кога се воведува нова технологија.
Опасностите поврзани со технологиите (опрема, супстанции и процеси)
кои се користат на работното место мора да се идентификуваат и да се преземат
ефикасни мерки за да се елиминираат или контролираат. Ова значи дека треба да се
вградат фактори на безбедност и дека условите за работа, организацијата и методите
треба да се прилагодат на карактеристиките и можностите на работниците.
Воведувањето на нова технологија треба да биде придружено со адекватни
информации и обука. Згора на тоа, потенцијално опасните машини, опрема и
супстанции не треба да се извезуваат без да се обезбеди адекватна заштита, вклучувајќи
информации за безбедна употреба на јазик на земјата која увезува. Должност е на
владите на земјите кои увезуваат да го разгледаат националното законодавство за да
се осигураат дека вклучува одредби за да се спречи увозот на технологија со штетни
последици врз безбедноста и здравјето при работа или условите за работа.

Заштита на општата животна средина
Важноста на заштитата на работниците, општата јавност и животната средина од
материи кои содржат опасни супстанции не може да биде пренагласена. За таа
цел надлежниот орган треба да осигура дека се утврдени критериуми кои се во
согласност со националните или меѓународните регулативи во врска со исфрлање
на опасен отпад. Исто така треба да се утврдат постапки кои треба да се следат
при исфрлањето и третманот на опасни отпадни производи, со цел да се осигура
безбедност на работниците и заштита на општата јавност и животната средина.
Затоа работодавците мора да го исфрлаат отпадот кој содржи опасни материи, како
на пример азбест, на начин кој не претставува ризик по здравјето на засегнатите
работници, вклучувајќи ги оние кои ракуваат со отпадните материи, или на општата
популација. Згора на тоа, оставено е на надлежниот орган и работодавците да
преземат мерки за да спречат загадување на општата животна средина со прав или
други загадувачи испуштени од работното место.

Забелешка
1. Оваа глава главно се базира на Препораката бр.156 за работна средина (загадување на
воздух, бучава и вибрации), 1977, Препораката бр.164 за безбедност и здравје при работа, 1981,
Конвенцијата бр.162 за азбест и Препораката бр.172, 1986, Конвенцијата бр.167 за безбедност и
здравје во градежништвото, 1988, Препораката бр.177 за хемикалии, 1990, Конвенцијата бр.176 за
безбедност и здравје во рудниците, 1995 и Меѓународната програма на МОТ за подобрување на
работните услови.
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УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО И
ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА ЗА ЗДРАВЈЕ1

14

		
Здрава, мотивирана и задоволна работна сила е важна за социјалната и економската
благосостојба на секоја нација. За да се постигне таква работна сила, не е доволно
да се спречат опасностите при работа или да се заштитат работниците од нив. Исто
така е неопходно да се преземат позитивни мерки за да се подобри здравјето и да се
промовира култура ориентирана кон безбедност и здравје. Таквите мерки вклучуваат
унапредување на здравјето, и едукација и обука за здравје.

Унапредување на безбедноста и здравјето при работа
Унапредувањето на безбедноста и здравјето при работа претставува организациска
инвестиција за иднината: претпријатијата ќе имаат придобивка од унапредување на
здравјето на работното место во форма на помали трошоци поврзани со болест и
поголема продуктивност. Како последица на тоа, унапредувањето на безбедноста и
здравјето при работа на работното место може да се смета како модерна корпоративна
стратегија која е насочена кон спречување на болести на работа (вклучувајќи несреќи
и повреди при работа, професионални заболувања и стрес) и кон подобрување на
потенцијалот и благосостојбата на работната сила.
Како дел од националните активности за унапредување на безбедноста
и здравјето при работа, некои земји организираат годишни награди базирани на
одредени критериуми, вклучувајќи го бројот на несреќи за кои се поднесени барања
за надоместок, и континуиран увид и следење на опасностите на индивидуалното
работно место. На компаниите кои воделе добри евиденции за безбедноста им се
даваат награди како признание за нивните напори и за да се охрабрат другите да
се угледаат на нив. Меѓутоа, треба да се обезбедат и да се спроведат механизми за
осигурување на искреност и за спречување на нецелосно пријавување или давање
неточна изјава. Во други случаи, материјалите за унапредување на здравјето, вклучу
вајќи опрема за следење на опасностите, уреди за безбедност, прирачници за обука и
пакети со информации за безбедност и здравје при работа се изложуваат на големи
годишни настани како на пример меѓународни саеми. Може да се организираат
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слични активности на ниво на претпријатие за да се промовира свест за безбедноста
и здравјето. Таквите активности може да вклучат годишен фестивал од областа на
безбедноста.
Животниот стил на работниците, вклучувајќи го начинот на исхрана, веж
бањето и навиките за пушење и пиење, се клучни фактори за здравјето. Како дел од
програмата за активности за безбедност и здравје при работа на работното место
треба да се воведе едукација за здравје која е дизајнирана за да промовира добар
животен стил и да го обесхрабри оној животен стил кој има штетни последици по
здравјето.
Унапредувањето на безбедноста и здравјето при работа опфаќа широк спек
тар на мерки насочени кон зголемување на интересот за безбеден и здрав работен
живот. Тоа вклучува:
•

сеопфатен систем за ширење на информации;

•

насочени кампањи за различни сектори на безбедност и здравје при работа; и

•

активности за унапредување на безбедноста, на пример недела на безбедност
низ целата земја која се организира на годишно ниво, во чии рамки се орга
низираат настани во чиј центар се теми за безбедност и кои кулминираат со
церемонија за награди за безбедност.

Програмата за безбедност и здравје при работа треба да вклучува стратегии
за да се промовира поголема свест за социјалната и економската важност од
подобрување на условите за работа и животната средина.
Кампањата за подигнување на свеста за безбедност и здравје при работа е на
сочена кон запознавање на менаџментот и работниците со опасностите на нивните
работни места и нивната улога и обврски во превенцијата на несреќи и повреди при
работа и професионални заболувања. Таа поттикнува подобрени односи на кому
никација и работа на сите нивоа на деловното претпријатие, вклучувајќи врвен ме
наџмент, надзорници и работници во погон. И помага на компанијата да ја постигне
клучната цел за добра евиденција за безбедност и здравје.
Едукацијата во контекст на безбедност и здравје при работа е дизајнирана
за да пренесе комбинација од знаења, сфаќања и вештини кои ќе им овозможат
на менаџерите и работниците во едно претпријатие да ги препознаат факторите
на ризик кои придонесуваат за несреќи и повреди при работа и професионални
заболувања и да бидат подготвени и способни да ги спречат овие фактори кои се
појавуваат во нивната работна средина. Затоа едукацијата за безбедност и здравје
при работа е наменета да ја поттикне свеста и позитивните ставови кои се поволни
за безбедноста и здравјето при работа.
Едукацијата вклучува обука, која претставува процес на помагање на другите
да стекнат вештини потребни за добро извршување на дадената работа. Затоа обу
ката е поограничен концепт од едукацијата. Обуката, наспрема целосната едукација,
може да биде единствената опција кога работниците имаат ограничено академско
образование (а оттука веројатно е дека и нивното сфаќање е ограничено) или кога е
ограничено времето.
Едукацијата и обуката им обезбедува на поединците основни теоретски
и практични познавања потребни за успешно извршување на нивната одбрана
професија или занает. Затоа едукацијата и обуката мора исто така да ја опфаќаат
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превенцијата на несреќи и нарушувања на здравјето кои произлегуваат од или се
поврзани со или се појавуваат во текот на работата. Треба посебно да се нагласи
обуката, вклучувајќи потребна дополнителна обука. Како дополнување, треба да се
обрне внимание на квалификациите и мотивациите на вклучените поединци, во
едно или друго својство, во постигнувањето на адекватни нивоа на безбедност и
здравје.
Кога постојат опасности по здравјето поврзани со опасни материи, надлеж
ниот орган треба да направи соодветни уредувања, во консултација и соработка со
повеќето организации на претставници на засегнати работодавци и работници:
•

за да го промовира ширењето на информации за опасностите и за методите за
превенција и контрола; и

•

за да ги подучи сите кои се засегнати за опасностите и за методите за превенција
и контрола.

Обука и информирање на национално ниво
Надлежниот орган или органи во секоја земја треба да им обезбедат информации и
совет, на соодветен начин, на работодавците и работниците, и треба да промовираат
или потпомогнат соработка помеѓу нив и нивните организации, со цел елиминирање
на опасностите или нивно намалување колку што е изводливо. Кога може, треба да
се овозможи програма за посебна обука на сезонски работници на нивниот мајчин
јазик.
Обуката на сите нивоа треба да се нагласи како средство за подобрување
на условите за работа и работната средина. Треба да се основаат институти и ла
боратории за безбедност и здравје при работа, институти на трудот и други инс
титуции кои се засегнати со обука, техничка поддршка или истражување во полето
на безбедност и здравје при работа. Организациите на работници како и работо
давците треба да преземат позитивни мерки за да спроведат обука и програми за
информирање со цел да се спречат потенцијалните опасности при работа во работ
ната средина и да се контролираат и заштитат од постојните ризици. Во нивната
обука, работодавците треба исто така да научат како да ја стекнат довербата на нив
ните работници и како да ги мотивираат; овој аспект е исто толку важен како и тех
ничката содржина на обуката.
Обуката на трудовите инспектори, специјалистите за безбедност и здравје
при работа и другите кои се директно вклучени во подобрувањето на условите за
работа и работната средина треба да ја земат во предвид зголемената сложеност на
работните процеси. Со воведувањето на нова или подобрена технологија, постои
потреба од обука во однос на методите за анализа за да се идентификуваат и измерат
опасностите, како и во однос на начините за да се заштитат работниците од овие
опасности.
Програмата за безбедност и здравје при работа треба особено да ги нагласи
активностите поврзани со собирањето, анализата и ширењето на информации,
земајќи ги во предвид различните потреби на владините агенции, работодавците и
работниците и нивните организации, институциите за истражување и другите кои
се вклучени во подобрувањето на условите за работа и работната средина. Треба да
се даде приоритет на собирањето и ширењето на практични информации, како на
109

Основни принципи за здравје и безбедност при работа

пример информации за одредбите од законодавството и колективните договори, ак
тивности за обука, истражување кое е во тек и содржината на техничките публикации.
Информациите треба да бидат лесно достапни преку низа начини, вклу
чувајќи интернет, компјутеризирани бази на податоци, аудиовизуелни материјали,
сериски публикации, информативни листови и монографии. Треба да се направи
посебен напор да им се обезбедат информации по ниска цена или бесплатно на
синдикатите и другите заинтересирани организации и аудиториумот кои инаку не
би можеле да си ги дозволат.
Треба да се поттикне основањето на регионални, подрегионални или на
ционални информативни системи за условите за работа и за безбедноста и здравјето
при работа. Ова може да се постигне преку основање на технички советодавни служ
би како на пример националните центри на Меѓународниот информативен центар
за заштита при работа на МОТ (CIS), како и организацијата на национални и ре
гионални работилници и вклучување на информативни активности во проектите
за техничка соработка. Информативните системи треба да се разгледаат за да се
осигура дека не постои преклопување со активностите на другите институции кои
обезбедуваат информации во полето на безбедност и здравје при работа и дека се
користат најсоодветните и најисплатливите техники.

Обука и информирање на ниво на претпријатие
Не може да се пренагласи потребата да се даде соодветна обука во областа на
безбедноста и здравјето при работа на работниците и нивните претставници во
претпријатието. Обуката на сите нивоа треба да се сфати како средство за по
добрување на условите за работа и работната средина. Работодавците треба да
обезбедат потребни инструкции и обука, земајќи ги во предвид функциите и ка
пацитетите на различните категории на работници. Згора на тоа, работниците и
нивните претставници треба да имаат разумно време, во текот на платеното работно
време, за да ги извршат своите функции за безбедност и здравје и за да добијат обука
поврзана со нив. Организациите на работодавци и работници треба да преземат
позитивни мерки за да ја спроведат обуката и програмите за информирање во однос
на постојните и потенцијалните опасности при работа во работната средина. Овие
програми треба да се фокусираат на:
•

превенција;

•

контрола; и

•

заштита.

На работниците треба да им се обезбеди тип на знаење пропорционално со
техничкото ниво на нивната активност и природата на нивните одговорности. На
претставниците на работниците во претпријатието исто така треба да им се дадат
адекватни информации за мерките кои се преземени од страна на работодавецот за
да се обезбеди безбедност и здравје при работа. Тие исто така треба да можат да се
консултираат со своите организации на претставници во врска со таквите инфор
мации под услов тие да не оддаваат трговски тајни. На индивидуално ниво, секој
работник треба да биде информиран на адекватен и соодветен начин за опасностите
по здравјето кои се вклучени во неговата или нејзината работа, за резултатите од
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здравствените прегледи кои ги поминал и за проценката за неговото или нејзиното
здравје.
Активностите за информирање се клучни средства за поддршка за про
грамите за безбедност и здравје при работа. Овие активности треба да ги нагласат
практичните материјали кои се насочени кон специфични групи. Треба да се
даде посебен приоритет на информациите кои може веднаш да се искористат во
претпријатијата. На креаторите на политики, трудовите инспектори и персоналот
во институциите кои спроведуваат истражување и активности за техничка поддршка
исто така треба да им се обезбедат информации важни за нивните приоритети.
Треба да се поттикне и развива учеството на таквите институции во мрежите за
информирање, кои се национални и меѓународни.
Работниците и нивните претставници за безбедност и здравје треба да
имаат пристап до соодветни информации, кои може да вклучат:
•

известување за претстоечки посети на работни места од страна на надлежниот
орган во врска со безбедност или здравје;

•

извештаи за инспекции спроведени од страна на надлежниот орган или
работодавецот, вклучувајќи инспекции на машините или опремата;

•

копии од налози или инструкции издадени од страна на надлежниот орган во
однос на прашања поврзани со безбедност и здравје;

•

извештаи подготвени од надлежниот орган или работодавецот за несреќи,
повреди, појави на болест и други појави кои влијаат на безбедноста и здравјето;

•

информации и известувања за сите опасности при работа, вклучувајќи опасни,
токсични или штетни материи, агенси или супстанции кои се користат на
работното место;

•

каква било друга документација во врска со безбедноста и здравјето што
работодавецот треба да ја одржува;

•

итно известување за несреќи и опасни настани; и

•

кои било студии на здравје спроведени во однос на опасностите кои се
присутни на работното место.

Методи и материјали за обука
Важноста на обуката лежи во фактот што регулативите и предупредувачките знаци
нема да го спречат ризичното однесување ако работниците не ги сфатат опасностите
и не веруваат дека безбедносните мерки се корисни. Работниците, особено новите
членови, треба да се подучат за безбедносните аспекти на нивната работа и да се
надгледуваат од блиску за да се осигура дека тие целосно ги сфатиле опасностите
и тоа како да ги избегнат. Ова подучување мора да биде поддржано со ефикасни
материјали и практични методи за обука. Треба да се развијат материјали за посебна
обука за да се помогне делувањето во слабо заштитените сектори, а треба да се
нагласи обуката на обучувачите.
Земјите во развој имаат посебни потреби на кои треба да се прилагодат
материјалите и методите за обука. Во некои случаи, ќе бидат потребни потполно
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нови материјали и методи. Оваа работа треба да вклучи истражување во сектори со
особено високи ризици по безбедноста и пилот експерименти кои ја идентификуваат
исплатливоста и соодветноста на мерките. Кога е можно, треба да се работи на
развивање на методи и материјали за обука во консултација со претставниците на
работници и работодавци.
Со оглед на фактот што многу работници во земјите во развој или се не
писмени или полуписмени, мора да се води голема грижа при избирањето на со
одветни средства за комуникација. Информациите за безбедност и здравје треба
да се презентираат на начин кој е лесно разбирлив за сите работници без оглед на
нивното ниво на образование. Јазикот треба да биде едноставен. Кога може, треба
да се користи едноставен јазик, односно народен јазик или локален дијалект. Ин
формациите треба да се пренесат користејќи медиум кој не се потпира многу на
пишаниот збор. Дискусиите или предавањата на народен јазик, заедно со демон
страции, сликовити постери или филмови, често се многу поефикасни од пишу
ваните материјали при пренесување на пораките за безбедност и здравје. Другите
техники вклучуваат демонстрации на самото место, играње улоги и аудиовизуелни
презентации придружени со појаснувачки дискусии.
Сите нови техники кои се имплементираат мора периодично да се оценуваат.
Доколку комуникацијата е ефикасна, ќе ги даде посакуваните ефекти: намалување во
бројот на несреќи и заболувања или нивна елиминација; заштеди кај сметките за
лекарски прегледи и плаќање на надоместоци; и подобрена продуктивност и морал
кај работниците.

Меѓународни алатки за информирање во врска со хемиски
опасности
Превенцијата на изложеност на опасни хемикалии на работното место е главен фо
кус на безбедноста и здравјето при работа. Затоа сите стратегии за безбедно ракува
ње со хемикалии на работното место се ефикасни само ако се придржуваат до оп
штите принципи за безбедност и здравје при работа, имено: идентификација и ка
рактеризација на опасности; проценка на изложеноста; карактеризација на ризик; и
имплементација на мерки за управување со ризик. Меѓутоа, ова е можно само ако се
развијат и направат лесно и нашироко достапни сигурни информации за хемиските
опасности и ризици и ако се обезбеди обука за сите аспекти на безбедното ракување
со хемикалии.
Заради зголемената грижа за човековото здравје и здравјето на животната
средина, се прават национални, регионални и меѓународни напори без преседан од
1980те за да се развијат и имплементираат глобално координирани и хармонизирани
регулаторни и технички алатки за управување за безбедно производство, ракување,
употреба и фрлање на опасни хемикалии. Во текот на овие години МОТ учествуваше
во развојот на неколку важни меѓународно хармонизирани алатки за информирање
и управување со опасности, а некои од нив се опишани подолу.

Меѓународни картички за хемиска безбедност (ICSC)2
Проектот за меѓународни картички за хемиска безбедност беше развиен во 1984 и
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финансиран од страна на ЕУ, МОТ и СЗО. Во моментов МОТ раководи со проектот
во името на Заедничката меѓународна програма на МОТ/СЗО/UNEP за хемиска
безбедност (IPCS). Меѓународните картички за хемиска безбедност ги сумираат
важните безбедносни и здравствени информации за хемиските супстанции на јасен
начин и се наменети за употреба на ниво на погон од страна на работниците и од
страна на оние кои се одговорни за безбедноста и здравјето на работното место. Во
голема мера, информациите во меѓународните картички за хемиска безбедност се во
согласност со одредбите на Конвенцијата бр.170 за хемикалии, 1990 и, Препораката
бр.177 за хемикалии, 1990 за листи со податоци за хемиска безбедност и од по
неодамна, во согласност со Глобално хармонизираниот систем за класификација и
означување на хемикалии (GHS).3
Меѓународните картички за хемиска безбедност се дизајнирани да служат како
меѓународен референтен извор за информации за безбедност при ракување
со хемикалии и се соодветно изготвени преку тековен процес на подготвување
и ревизорски преглед од страна на научници од специјализирани институции
назначени од оние земји-членки кои придонесуваат за работата на IPCS. Овој процес
исто така води сметка за советите и коментарите понудени од производителите,
организациите на работници и работодавци и други специјализирани национални
и професионални институции. Голем број на национални институции се вклучени
во преведувањето на меѓународните картички за хемиска безбедност на различни
јазици. Во моментов над 1.600 меѓународни картички за хемиска безбедност се
достапни бесплатно на интернет на 18 јазици.

Глобално хармонизиран систем за класификација и означување
на хемикалиите (GHS)
МОТ го започна овој проект како продолжение на усвојувањето на Конвенцијата
бр.170 за хемикалии, 1990 и одигра важна улога во насочувањето на својот развој
под покровителство прво на Заедничката меѓународна програма на МОТ/
СЗО/UNEP за хемиска безбедност, а потоа на Меѓуорганизациската програма
за безбедно управување со хемикалии. Беше спроведен од страна на три инсти
туции во партнерство: Организацијата за економска соработка и развој во врска
со хармонизацијата на критериумите за класификација на опасности по здрав
јето и животната средина; Комитетот на експерти за транспорт на опасни стоки
при ОН (CETDG) во врска со физичките опасности; и МОТ во врска со хармо
низацијата на информирањето во однос на хемиските опасности (означување и
листи со податоци за безбедност при ракување со хемикалии). Со цел да се обез
беди механизам за одржување и промовирање на примената на глобално хармо
низираниот систем за класификација и означување на хемикалиите од страна на
земјите-членки, Економскиот и социјалниот совет на ОН (ECOSOC) одлучи во
1999 да го реконфигурира Комитетот на експерти за транспорт на опасни стоки
при ОН во Комитет на експерти за транспорт на опасни стоки при ОН и за глобал
но хармонизиран систем. На своето заседание во Женева во декември 2002, целиот
Комитет ја усвои конечната верзија на глобално хармонизираниот систем за класи
фикација и означување на хемикалиите, која беше официјално објавена во 2003 на
шест јазици на Обединетите Нации.
Глобално хармонизираниот систем е дизајниран да ги опфаќа сите хеми
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калии, вклучувајќи чисти супстанции и мешавини, но исклучувајќи фармацевтски
производи, и да ги предвидува барањата за информирање во врска со хемиските
опасности на работното место, на транспортот на опасни стоки, на потрошувачите
и на животната средина. Како таков, тој е навистина хармонизиран и универзален
технички стандард кој веќе почнува да има далекусежно влијание на сите национални
и меѓународни стандарди, регулаторни и технички стандарди, за безбедно раку
вање со хемикалии. Се поголем број на земји, вклучувајќи ги Соединетите Држави
и земјите на ЕУ, се обврзаа на постепена имплементација на глобално хармони
зираниот систем.4 Табелата во Анекс VIII ги прикажува во краток формат катего
риите на хемиски опасности, поврзаните изјави и класи дефинирани од глобално
хармонизираниот систем. Поле 28 прикажува примерок на пиктограми дизајнирани
според глобално хармонизираниот систем за идентификување на одредени хемиски
опасности.

Меѓународни алатки за контрола на хемикалии
Зголемената употреба на хемикалии во малите и средните претпријатија и во еко
номиите кои се појавуваат, каде пристапот до луѓе со искуство за пристапување и
контрола на изложеноста на хемикалии е ограничен, доведе до развојот на нов при
стап при контролата на хемикалии.

Поле 28

Примери на пиктограми на хемиски опасности во глобално
хармонизираниот систем

Корозивно		

Експлозивно

Запаливо

Токсично

Тој е наречен групирање на контроли и претставува дополнителен пристап при заштита
на здравјето на работникот со тоа што ги фокусира ресурсите врз контролите на
изложеност и ја формира основата на Меѓународните алатки за контрола на хе
микалии (ICCT) на МОТ. Бидејќи не е можно да се одреди посебна граница на
изложеност при работа за секоја хемикалија која се користи, хемикалијата се обе
лежува како „опасна група“, и за секоја група се потребни дефинирани мерки за
контрола кои се базираат на класификацијата на опасности според меѓународните
критериуми, количината на хемикалијата која се користи и нејзината испарливост/
прашливост. Ова доведува до одредување на една од четирите препорачани стра
тегии за контрола:
•

употреби добра пракса за индустриска хигиена;

•

користи локална вентилација на издувни гасови;

•

огради го процесот;
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•

побарај совет од специјалист.

Корисникот ја зема опасната група, квантитетот и нивото на прашливост/
испарливост и ги споредува со пристапот на контрола користејќи едноставна
табела. Контролите се опишани во листови за водење на контроли, кои содржат
општи информации и, за често извршувани задачи, поспецифични совети. Оваа
техника не претставува замена за стручноста за безбедност и здравје при работа
и потребни се посебно оперативно познавање и професионално расудување за
имплементирање на најдобрата „разумно изводлива“ комбинација на контроли за
да се намалат ризиците за работниците.
Голем дел од неодамнешната работа во областа на групирање на контроли
произлегува од работа спроведена од страна на Извршниот орган за здравје и
безбедност во Обединетото Кралство. Дизајнирана за да им помогне на малите и
средни претпријатија во почитувањето на регулативите за хемиска безбедност во
Обединетото Кралство – Контролата на материи опасни за здравјето (COSHH) –
шемата на Извршен орган за здравје и безбедност во Обединетото Кралство ги
користи „фразите за ризик на ЕУ“: формулација која мора да се користи во рамките
на ЕУ во класификацијата и означувањето на потенцијално штетни хемикалии од
страна на производителот на хемикалијата, а корисникот тоа може да го најде на
листи со податоци за безбедност или ознаки обезбедени заедно со хемикалијата.
Затоа што се повеќе се применува во светот, овој пристап е интернационализиран
од страна на МОТ. Опасните групи во ICCT се базираат на критериумите за
класификација на ЕУ и глобално хармонизираниот систем, и кој било од нив може
да се користи независно за да се постигне изборот на мерки за контрола; глобално
хармонизираниот систем ќе стане единствената стандардна класификација кога ќе се
инкорпорира во директивата на ЕУ која моментално се подготвува. На веб страната
на МОТ5 може да се најде бесплатна драфт верзија на алатките.

Забелешки
1. Оваа глава главно се базира на Конвенцијата бр.155 за безбедност и здравје при работа и
Препораката бр.164, 1981, Препораката бр.171 за службите за заштита на здравјето при работа,
1985, Конвенцијата бр.162 за азбест, 1986, Конвенцијата бр.176 за безбедност и здравје во
рудниците и Препораката бр.183, 1995 и Меѓународната програма на МОТ за подобрување на
работните услови.
2. Меѓународните картички за хемиска безбедност на IPCS се достапни на: http://www.ilo.org/
public/english/protection/safework/cis/products/icsc/index.htm.
3. Препорака бр.177 за хемикалии, 1990, став 10.1; ОН, 2007.
4. За статусот на имплементацијата на глобално хармонизираниот систем од страна на земјите и
регионалните и меѓународните организации, види: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/
implementation_e.html.
5. http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/index.htm.

115

Основни принципи за здравје и безбедност при работа

116

АНЕКСИ
________________________________________

117

Основни принципи за здравје и безбедност при работа

118

ГЛОСАР
АНЕКС I

								

Акумулира: зголемува, надополнува.
Акутен ефект: директен, очигледен одговор, обично краткотраен и често реверзи
билен.
Административни контроли: контроли дизајнирани да го ограничат времето кое
работникот го поминува на потенцијално опасна работа.
Следење на воздухот: земање примероци и мерење на загадувачите во воздухот.
Биолошко следење: обично се состои од тестови за крв и урина направени за да се
најдат траги од хемиски и биолошки индикатори на хемиска изложеност.
Анализа во форма на листа: метод за идентификување на опасности преку споредување
со искуство во форма на листа на режими на неуспех и опасни ситуации.
Кодекс за работа: документ кој нуди практични инструкции за политиката, поставу
вањето стандарди и праксата во областа на безбедноста и здравјето при ра
бота и на општата јавност за употреба од страна на влади, работодавци и
работници со цел да се унапреди безбедноста и здравјето на национално
ниво и на ниво на постројката. Кодексот за работа не значи дека е замена за
постојното национално законодавство, регулативи и стандарди за безбед
ност.
Надлежен орган: министер, владин оддел или друг јавен орган со овластување да из
дава регулативи, налози или други инструкции кои имаат сила на закон.
Според националните закони или регулативи, на надлежниот орган може да
му се дадат одговорности за одредени активности, како на пример за импле
ментација на национална политика и постапки за евидентирање и известу
вање, надоместоци за работниците и обработка на статистики.
Надлежно лице: лице со соодветна обука и доволно познавања, искуство и вештини за
извршување на одредена работа, во добри безбедносни услови. Надлежниот
орган може да дефинира соодветни критериуми за назначување на такви
лица и може да ги одреди должностите кои ќе им бидат доделени.
Почитува: следи (во случај на закони).
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Групирање на контроли: пристап за контролирање на изложеноста на хемикалии ко
ристејќи ги информациите кои им се лесно достапни на корисниците од
набавувачите на хемикалии. Водејќи ги корисниците низ серија едноставни
чекори, ова им овозможува да одберат практични решенија за контрола која
треба да ја намали изложеноста на хемикалии на нивоа кои не претставуваат
опасност по здравјето.
Опасна појава: настан кој лесно се идентификува како што е дефинирано според на
ционалните закони и регулативи, со потенцијал да предизвика повреда или
заболување на лицата на работното место или на јавноста.
Елиминација: ослободување од (одредена опасност).
Инженерски контроли: вообичаени мерки за контрола, вклучувајќи изолација и венти
лација со оградување.
Ергономски принципи: концепт според кој работата која треба да се изврши е орга
низирана и одредена – алатките и опремата се дизајнирани и се користат
– на таков начин кој одговара на физичките и менталните карактеристики и
способноста на работникот.
Прекумерно: над нивото на удобност.
Изложеност: процес на изложеност на нешто во близина; изложеноста може да влијае
на луѓето на неколку различни начини.
Работодавец: кое било физичко или правно лице кое вработува еден или повеќе
работници.
Претпријатие: институционална единица или најмалата комбинација на институ
ционални единици која ги оградува и директно или индиректно ги контро
лира сите потребни функции за да ги спроведе своите активности за про
изводство.
Фирма: претпријатие или дел од претпријатие кое независно се вклучува во еден,
или претежно еден, вид на економска активност на или од една локација
или во рамките на една географска област, за што има достапни податоци,
или може да се соберат што овозможува пресметка на оперативниот вишок.
Фатална повреда при работа: повреда при работа која води до смрт.
Општа вентилација: вентилација дизајнирана за да работното место биде пријатно.
Опасност: физичка ситуација со потенцијал за човечка повреда, оштетување на имот,
уништување на животната средина или некоја комбинација од овие.
Анализа на опасности: идентификација на непосакувани настани кои водат до матери
јализација на опасноста, анализа на механизмите со кои може да се случат
овие непосакувани настани и, обично, проценка на степенот, големината и
релативната веројатност од штетни ефекти.
Проценка на опасност: оценка на резултатите од анализата на опасности вклучувајќи
мислења за нивната прифатливост и, како водич, споредба со релевантните
кодекси, стандарди, закони и политики.
Опасна супстанција: супстанција која, заради своите хемиски, физички или токсико
лошки својства, претставува опасност.
Опасности: ризици.
Вршење домаќински работи: одржување на работното место чисто и организирано.
Хигиена: пракса на принципи кои го одржуваат здравјето, пр. чистота.
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Директно опасно по животот и здравјето: опис на животната средина која е многу опас
на заради висока концентрација на токсични хемикалии или недоволно ки
слород или заради двете.
Неспособност за работа: неспособност за вршење на нормалните работни должности.
Инцидент: небезбедна појава која произлегува од или во текот на работата кога не е
предизвикана лична повреда или кога личната повреда бара само лекување
со прва помош.
Индустриска хигиена: препознавање, мерење и контрола на опасностите на работното
место.
Примање: процес на примање на супстанција во телото преку устата.
Инхалација: процес на вдишување.
Изолација: инженерска контрола во која опасната работа се префрлува на место каде
помалку луѓе ќе бидат изложени или еден работник се преместува на место
каде тој или таа нема да биде изложен воопшто.
Збогатување на работните задачи: проширување на содржините на работните задачи
кои бараат пр. повисоки квалификации на работникот.
Ротација на работни места: систем според кој работникот извршува различни работни
задачи, а промената од една на друга задача се случува според договорена
процедура или според иницијативата на работната група на работникот.
Сигурност на работното место: заштита од незаконско отпуштање, како и од неза
доволителни услови за работа и незадоволителна работна средина; поне
когаш исто така вклучува заштита од опаѓачки приход поради болест или
невработеност.
Трудова инспекција: владина функција која се спроведува од страна на посебно на
значени инспектори кои редовно ги посетуваат работните места со цел да
утврдат дали се почитуваат законите, правилата и регулативите. Тие обично
даваат усни и писмени совети и инструкции за да се намалат факторите на
ризик и опасностите на работното место. Меѓутоа, тие треба да поседуваат
и користат поголемо овластување, пр. да ја спречат работата во случаи на
директни и сериозни опасности по безбедноста и здравјето или ако нивниот
совет постојано и неразумно се запоставува од страна на работодавецот.
Целта е да се подобрат условите за работа и работната средина.
Трудов инспекторат: владин орган кој има задача да советува и дава инструкции за пра
шања поврзани со заштитата на работниците и работната средина, како и да
проверува дали обезбедената заштита е доволна.
Локална вентилација на издувни гасови: систем за вентилација кој се базира на аспирација
дизајниран да ги отстрани загадувачите од воздухот.
Поголема несреќа: Неочекувана појава вклучувајќи особено поголема емисија, пожар
или експлозија која е резултат на абнормални развивања во текот на ин
дустриската активност што доведува до сериозна опасност за работниците,
јавноста или животната средина, без разлика дали е директна или одложена,
внатре или надвор од постројката и што вклучува една или повеќе опасни
супстанции.
Постројка со голема опасност: индустриската постројка која складира, обработува или
произведува опасни супстанции во таква форма и во таква количина што
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имаат потенцијал да предизвикаат поголема несреќа. Терминот исто така се
користи за постројка која во своите простории, трајно или привремено, има
количина на опасни супстанции која ја надминува количината препишана
во националното или државното законодавство за поголема опасност.
Програма за медицински надзор: медицинска програма, вклучувајќи прегледи пред вра
ботување и периодични прегледи, која помага да се идентификуваат раните
знаци на професионални заболувања.
Следење: на работното место, набљудување од блиску за да се одреди дали областа е
безбедна за работниците.
Национална политика: се однесува на националната политика за безбедност и здравје
при работа и работната средина развиена во согласност со принципите на
член 4 од Конвенцијата бр.155 за безбедност и здравје при работа, 1981.
Национална превентивна култура за безбедност и здравје: култура во која правото на без
бедна и здрава работна средина се почитува на сите нивоа, каде владата,
работодавците и работниците активно учествуваат во обезбедување на без
бедна и здрава работна средина преку систем на дефинирани права, одго
ворности и должности и каде на принципот на превенција му е доделен
највисок приоритет.
Национална програма за безбедност и здравје при работа: која било национална програма
која вклучува цели кои треба да се постигнат во претходно одредена времен
ска рамка, приоритети и средства за делување формулирани за да се подобри
безбедноста и здравјето при работа и средства за да се процени напредокот.
Национален систем за безбедност и здравје при работа: инфраструктурата која ја обезбедува
главната рамка за имплементирање на националната политика и национал
ните програми за безбедност и здравје при работа.
Нефатална повреда при работа: повреда при работа која не доведува до смрт.
Известување: постапка јасно наведена во националните закони и регулативи која ги
утврдува начините на кои:
• Работодавецот или самовработеното лице поднесува информации во врска
со несреќи при работа, несреќи при патување до работа, опасни појави или
инциденти; или
• Работодавецот, самовработеното лице, осигурителната институција или
други кои се директно засегнати поднесуваат информации во врска со про
фесионални заболувања.
При работа/професионално: поврзано со работното место.
Несреќа при работа: појава која произлегува од, или во текот на, работата и резултира
со:
• Фатална повреда при работа или
• Нефатална повреда при работа.
Професионално заболување: заболување добиено како резултат на изложеност на факто
ри на ризик кои произлегуваат од работната активност.
Граница на изложеност при работа: концентрација во воздухот на штетна супстанција
која, колку што може да се оцени земајќи го во предвид моменталното науч
но знаење, не предизвикува лоши ефекти по здравјето кај работниците из
ложени на осум или десет часови дневно и 40 часа неделно. Не претставува
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апсолутна линија на разграничување помеѓу безопасни и штетни концен
трации туку само водич за превенција на опасностите.
Повреда при работа: смрт, лична повреда или заболување што е резултат на несреќа
при работа.
Системи за управување со безбедност и здравје при работа: група меѓусебно поврзани еле
менти или елементи кои меѓусебно си влијаат за да се утврдат политиката
и целите за безбедност и здравје при работа и за да се постигнат тие цели.
Лична хигиена: праксата на принципи кои го одржуваат личното здравје, пр. лична
чистота.
Лична заштитна опрема: опрема која ја носи работникот како бариера помеѓу него
или неа и опасните агенси.
Потенцијална опасност: нешто што може да биде опасно.
Превентивна култура за безбедност и здравје: култура во која правото на безбедна и здрава
работна средина се почитува на сите нивоа; каде владите, работодавците и
работниците активно учествуваат во обезбедувањето на безбедна и здрава
работна средина преку систем на дефинирани права, одговорности и долж
ности; и каде на принципот на превенција му е доделен највисок приоритет.
Евидентирање: постапка јасно наведена во националните закони и регулативи која
ги утврдува средствата со кои работодавецот или самовработеното лице
осигурува дека се чуваат информациите во врска со:
(а) несреќи при работа;
(б) заболувања;
(в) несреќи при патување до работа; и
(г) опасни појави и инциденти.
Известување: постапка јасно наведена од страна на работодавецот во согласност со
националните закони и регулативи, и во согласност со праксата во претпри
јатието за поднесување од страна на работниците до нивниот директен над
зорник, надлежното лице или кое било друго лице или тело, на информации
за:
(а) несреќа при работа или нарушување на здравјето при работа што произлегува во
текот на или во врска со работата;
(б) случаи на професионални заболувања за кои постои сомнеж;
(в) несреќи при патување до работа; и
(г) опасни појави и инциденти.
Респираторни опасности: опасности за системот за дишење.
Ризик: веројатноста од непосакуван настан со одредени последици кој се јавува во
рамките на одреден период или во одредени околности. Може да се изрази
како фреквенција (бројот на одредени настани во единица време) или како
веројатност (веројатноста одреден настан да следи после претходен настан),
во зависност од околностите.
Управување со ризик: сите дејства кои се преземени за да се постигне, одржи или
подобри безбедноста на постројката или нејзиното функционирање.
„Безбедни“ нивоа: нивоа на изложеност на супстанции под кои нема ризик по здравјето
на работниците.
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Ревизија на безбедноста: методолошки исцрпен преглед на сите или дел од вкупниот
оперативен систем кој е значаен за безбедноста.
Извештај за безбедноста: писмена презентација на техничките, управните и оператив
ните информации кои ги опфаќаат опасностите на постројка со поголема
опасност и нивна контрола како поддршка на изјавата за безбедноста на
постројката.
Тим за безбедност: група која може да се основа од страна на менаџментот за одредени
безбедносни цели, пр. инспекции или итно планирање. Тимот треба да
вклучува работници, нивни претставници каде што може и други лица со
стручност важна за задачите.
Самовработено лице: како што е дефинирано од страна на надлежниот орган во врска
со најнеодамнешната верзија на Меѓународната класификација на статус на
вработување.
Граница на краткотрајна изложеност: максималната концентрација која не смее да се
надмине за континуиран период на изложеност од 15 минути. Во некои
земји границите на краткотрајна изложеност се неопходни со закон.
Замена: замена на одредени опасни хемикалии или работни процеси со побезбедни.
Подложен: отворен за опасности, бактерии, итн.
Просечна изложеност во тек на одреден временски период: изложеноста може да се изрази
како осумчасовна концентрација која е добиена од просечна изложеност во
тек на одреден временски период, што претставува мерка на интензитет на
изложеност што е пресметана за работна смена од осум часа.
Токсична супстанција: отровна супстанција која може да уништи живот или да го
наруши здравјето.
Пареа: мали капки течност во воздухот.
Работник: кое било лице кое врши работа, редовно или привремено, за работодавец.
Менаџмент на работници: работодавци и лица на ниво на работни задачи на кои им
се доделени одговорност и овластување од страна на работодавецот за доне
сување одлуки важни за безбедноста на постројките со поголема опасност.
Кога може, дефиницијата исто така вклучува лица на корпоративно ниво
кои имаат такво овластување.
Претставник на работници: кое било лице кое е прифатено како такво од страна на
националното законодавство или пракса, во согласност со Конвенцијата
бр.135 за претставници на работниците, 1971.
Заболување поврзано со работата: заболување од повеќе каузални агенси кои може да
вклучуваат фактори во работната средина.
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АНЕКС II

Следниве табели вклучуваат хронолошка листа на Конвенции, Препораки и кодекси
за работа, како и статусот на секоја наведена Конвенција и Препорака како што
одлучил Управниот орган врз основа на препораките на Работната група за политика
на Управниот орган на МОТ во врска со Ревизија на стандардите на комитетот за
правни прашања и меѓународни стандарди на трудот.
Сите ажурирани инструменти се прикажани со здебелени букви; оние кои треба да се
ревидираат се прикажани со закосени букви. Инструментите кои се класифицирани
како со привремен статус се јавуваат со здебелени и закосени букви.1

Конвенции
Инструмент

Ратификации
(од 17
октомври 2007)

Статус

Конвенцијата бр.187 за
промотивна рамка за безбедност
и здравје при работа, 2006

1

Усвоена после 1985;
ажуриран инструмент

Протокол од 2002 за Конвенцијата
бр.155 за безбедност и здравје при
работа, 1981

4

Усвоен после 1985;
ажуриран инструмент

Конвенција бр.184 за безбедност и
здравје во земјоделството, 2001

8

Усвоен после 1985;
ажуриран инструмент

Конвенција бр.176 за безбедност и
здравје во рудниците, 1995

21

Усвоен после 1985;
ажуриран инструмент

Конвенција бр.174 за превенција
на поголеми индустриски
несреќи, 1993

11

Усвоен после 1985;
ажуриран инструмент

Конвенција бр.170 за хемикалии,
1990

15

Усвоен после 1985;
ажуриран инструмент
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Конвенција бр.167 за безбедност и
здравје во градежништвото, 1988

20

Усвоен после 1985;
ажуриран инструмент

Конвенција бр.162 за азбест, 1986

31

Конвенција бр.161 за служби за
заштита на здравјето при работа,
1985

21

Усвоен после 1985;
ажуриран инструмент
Усвоен после 1985;
ажуриран инструмент

Конвенција бр.155 за безбедност и
здравје при работа, 1981

50

ажуриран инструмент

Конвенција бр.148 за работна
средина (загадување на воздух,
бучава и вибрации), 1977

44

ажуриран инструмент

Конвенција бр.139 за изложеност
на канцерогени супстанци на
работното место, 1974

36

ажуриран инструмент

Конвенција бр.136 за бензол, 1971

37

треба да се ревидира

Конвенција бр.129 за трудова
инспекција (во земјоделството),
1969

45

Приоритетна
конвенција

Конвенција бр.127 за максимална
тежина, 1967

25

Конвенција бр.120 за хигиена
(трговија и канцеларии), 1964

50

треба да се ревидира
заедно со Препорака
бр.128
ажуриран инструмент

Конвенција бр.119 за чување на опремата,
1963

51

Конвенција бр.115 за заштита од
радијација, 1960
Протокол од 1995 за Конвенцијата
бр.81 за трудова инспекција, 1947

47

Конвенција бр.81 за трудова
инспекција, 1947
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Конвенција бр.45 за подземна
работа (на жени), 1935

85

Поврзан со
приоритетната
конвенција; ажуриран
инструмент
Приоритетна
конвенција; ажуриран
инструмент
Привремен статус

Конвенција бр.13 за белото олово
(боење), 1921
				

63

треба да се ревидира
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10

треба да се ревидира
заедно со Препорака
бр.118
ажуриран инструмент

Анекс II

Препораки
Инструмент

Статус

Препорака бр.197 за промотивна рамка за
безбедност и здравје при работа, 2006

Усвоена после 1985;
ажуриран инструмент

Препорака бр.194 за листа на професионални
заболувања, 2002

Усвоена после 1985;
ажуриран инструмент

Препорака бр.192 за безбедност и здравје во
земјоделството, 2001

Усвоена после 1985;
ажуриран инструмент

Препорака бр.183 за безбедност и здравје во
рудниците, 1995

Усвоена после 1985;
ажуриран инструмент

Препорака бр.181 за превенција на поголеми
индустриски несреќи, 1993

Усвоена после 1985;
ажуриран инструмент

Препорака бр.177 за хемикалии, 1990

Усвоена после 1985;
ажуриран инструмент
Усвоена после 1985;
ажуриран инструмент

Препорака бр.175 за безбедност и здравје во
градежништвото, 1988
Препорака бр. 172 за азбест, 1986
Препорака бр.171 за служби за заштита на
здравјето при работа, 1985

Усвоена после 1985;
ажуриран инструмент
Усвоена после 1985;
ажуриран инструмент

Препорака бр.164 за безбедност и здравје при
работа, 1981

ажуриран инструмент

Препорака бр.156 за работна средина
(загадување на воздух, бучава и вибрации),
1977
Препорака бр.147 за изложеност на
канцерогени супстанци на работното место,
1974
Препорака бр.144 за бензол, 1971

ажуриран инструмент

Препорака бр.133 за трудова инспекција
(земјоделство), 1969
Препорака бр.128 за максимална тежина, 1967
Препорака бр.120 за хигиена (трговија и
канцеларии), 1964
Препорака бр.118 за чување на опремата, 1963
Препорака бр.115 за сместување на
работниците, 1961

ажуриран инструмент

треба да се ревидира
Поврзана со приоритетната
Конвенција; ажуриран
Инструмент
треба да се ревидира
ажуриран инструмент
треба да се ревидира
ажуриран инструмент
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Препорака бр.114 за заштита од радијација,
1960
Препорака бр.102 за простории за социјална
помош, 1956

ажуриран инструмент

Препорака бр.97 за заштита на здравјето на
работниците, 1953

ажуриран инструмент

Препорака бр.82 за трудова инспекција
(рударство и транспорт), 1947
Препорака бр.81 за
трудова инспекција, 1947
Препорака бр.31 за превенција на
индустриски несреќи, 1929

ажуриран инструмент

Поврзана со приоритетната
конвенција; ажуриран
инструмент
приоритетната
конвенција; ажуриран
инструмент
Привремен статус

Препорака бр.6 за бел фосфор, 1919

треба да се ревидира

Препорака бр.4 за труење со олово (жени и деца), 1919

треба да се ревидира

Препорака бр.3 за превенција на антракс, 1919

треба да се ревидира

Кодекси за работа
Безбедност и здравје во индустриите за обоени метали, 2003
ХИВ/СИДА и светот на работата, 2001
Околни фактори на работното место, 2001
Упатства за системите за управување со безбедност и здравје при работа, 2001
Употреба на волна за изолација со синтетички стаклени влакна (стаклена волна, минерална
волна,тип на минерална волна), 2000
Безбедност и здравје во шумарството, 1998
Технички и етички упатства за надзор на здравјето на работниците, 1998
Заштита на личните податоци на работниците, 1997
Справување со проблеми поврзани со алкохол и дрога на работното место, 1996
Евидентирање и известување на несреќи при работа и професионални заболувања, 1995
Безбедност при употребата на хемикалии при работа, 1993
Безбедност и здравје во градежништвото, 1992
Превенција на поголеми индустриски несреќи, 1991
Безбедност и здравје во површински рудници, 1991
Безбедност, здравје и услови за работа при трансферот на технологија во земјите во развој, 1988
Заштита на работниците од радијација (јонизирачка радијација), 1987
Безбедност и здравје во рудниците за јаглен, 1986
Безбедност при употребата на азбест, 1984
Изложеност при работа на супстанции во воздухот кои се штетни за здравјето, 1980
Безбедност и здравје во подземни рудници за јаглен, 2008

128

Анекс II

Забелешка
1. Прегледот на статусот и потребата од ревизија на стандардите на МОТ усвоени
пред 1985 беше завршен во март 2002 од страна на Работната група за политика во
врска со Ревизијата на стандардите на комитетот за правни прашања и меѓународни
стандарди на трудот („Cartier Group“ (види GB.283/LILS/WP/PRS/1/1). Од
важните стандарди за безбедност и здравје при работа разгледани од нејзина страна,
35 се сметаа за ажурирани, 10 требаа да се ревидираат, а 2 се сметаа дека веќе не се
целосно ажурирани но се уште важни во одредени аспекти.
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ИЗВАДОЦИ ОД ГЛАВНИТЕ
МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ НА
ТРУДОТ НА МОТ ОД ОБЛАСТА
НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ
РАБОТА

АНЕКС III

Конвенцијата бр.187 во врска со промотивната рамка за
безбедност и здравје при работа, 2006
Извадоци, членови 1 до 5
Општата конференција на Меѓународната организација на трудот,
Која беше организирана во Женева од страна на Управниот орган на Меѓународната
канцеларија на трудот и која се сретна на своето деведесет и петто Заседание на 31
мај 2006,
Признавајќи ги глобалните размери на повреди при работа, професионални забо
лувања и смртни случаи и потребата од понатамошно дејство за нивно намалување,
и
Потсетувајќи се дека заштитата на работниците од болести, заболувања и повреди
кои произлегуваат од вработувањето е меѓу целите на Меѓународната организација
на трудот како што е наведено во нејзиниот Устав, и
Признавајќи дека повредите при работа, професионалните заболувања и смртните
случаи имаат негативен ефект врз продуктивноста и врз економскиот и општестве
ниот развој, и
Обрнувајќи внимание на став III (е) од Декларацијата на Филаделфија, која пропишува
дека Меѓународната организација на трудот има свечена обврска да унапредува меѓу
нациите во светот програми со кои ќе се постигне адекватна заштита за животот и
здравјето на работниците во сите професии, и
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Имајќи ја на ум Декларацијата на МОТ за основни принципи и права при работа и
нејзиното Продолжение, 1998, и
Обрнувајќи внимание на Конвенцијата бр.155 за безбедност и здравје при работа,
1981, Препораката бр.164 за безбедност и здравје при работа и другите инструменти
на Меѓународната организација на трудот важни за промотивната рамка за безбедност
и здравје при работа, и
Потсетувајќи се дека унапредувањето на безбедноста и здравјето при работа е дел
од агендата на Меѓународната организација на трудот за пристојна работа за сите, и
Потсетувајќи се на Заклучоците во врска со активностите поврзани со стандардите
на МОТ во областа на безбедност и здравје при работа – глобална стратегија,
усвоена од страна на Меѓународната конференција на трудот на 91то Заседание
(2003), особено во врска со осигурување дека е даден приоритет на безбедноста и
здравјето при работа во националните агенди, и
Потенцирајќи ја важноста од континуирано унапредување на националната превен
тивна култура за безбедност и здравје, и
Одлучувајќи за усвојувањето на одредени предлози во поглед на безбедноста и
здравјето при работа, што е четврта ставка во агендата на заседанието, и
Одредувајќи дека овие предлози имаат форма на меѓународна Конвенција;
Ја усвои на петнаесеттиот ден од јуни две илјади и шеста година следнава Конвенција,
која може да се цитира како Конвенција за промотивна рамка за безбедност и здравје
при работа, 2006.
I. ДЕФИНИЦИИ
Член 1
За целите на оваа Конвенција:
(а)

терминот национална политика се однесува на националната политика за без
бедност и здравје при работа и работната средина развиена во согласност со
принципите од член 4 од Конвенцијата бр.155 за безбедност и здравје при
работа, 1981;

(б)

терминот национален систем за безбедност и здравје при работа или нацио
нален систем се однесува на инфраструктурата која ја обезбедува главната рам
ка за имплементирање на националната политика и националните програми
за безбедност и здравје при работа;

(в)

терминот национална програма за безбедност и здравје при работа или нацио
нална програма се однесува на која било програма која ги вклучува целите кои
треба да се постигнат во претходно дефинирана временска рамка, приоритети
и средства за делување формулирани за да се подобри безбедноста и здравјето
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при работа, и средства за да се процени напредокот;
(г)

терминот национална превентивна култура за безбедност и здравје се однесува
на култура во која правото на безбедна и здрава работна средина се почитува
на сите нивоа, каде владата, работодавците и работниците активно учествуваат
во обезбедување на безбедна и здрава работна средина преку систем на дефи
нирани права, одговорности и должности и каде на принципот на превенција
му се доделува највисок приоритет.
II. ЦЕЛ
Член 2

1. Секоја Членка која ја ратификува оваа Конвенција промовира континуирано
подобрување на безбедноста и здравјето при работа за да се спречат повреди при
работа, професионални заболувања и смртни случаи, со развивање, во консултација
со повеќето организации на претставници на работодавци и работници, на
национална политика, национален систем и национална програма.
2. Секоја Членка презема активни чекори кон постепено постигнување на безбедна
и здрава работна средина преку национален систем и национални програми за без
бедност и здравје при работа земајќи ги во предвид принципите наведени во инс
трументите на Меѓународната организација на трудот (МОТ) важни за промотив
ната рамка за безбедност и здравје при работа.
3. Секоја Членка, во консултација со повеќето организации на претставници на
работодавци и работници, периодично разгледува кои мерки може да се преземат за
да се ратификуваат важни Конвенции на МОТ за безбедност и здравје при работа.
III. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА
Член 3
1. Секоја Членка промовира безбедна и здрава работна средина со формулирање на
национална политика.
2. Секоја Членка го промовира и потпомага, на сите важни нивоа, правото на
работниците на безбедна и здрава работна средина.
3. При формулирање на својата национална политика, секоја Членка, земајќи ги во
предвид националните услови и пракса и во консултација со повеќето организации
на претставници на работодавци и работници, ги промовира основите принципи
како на пример проценка на ризиците и опасностите при работа; борба против ри
зиците и опасностите при работа кај изворот; и развој на национална превентивна
култура за безбедност и здравје која вклучува информирање, консултација и обука.
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IV. НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ
Член 4
1. Секоја Членка утврдува, одржува, постепено развива и периодично разгледува на
ционален систем за безбедност и здравје при работа, во консултација со повеќето
организации на претставници на работодавци и работници.
2. Националниот систем за безбедност и здравје при работа меѓу другото вклучува:
(а)

закони и регулативи, колективни договори каде што може, и други важни инс
трументи за безбедност и здравје при работа;

(б)

орган или тело, или органи или тела, одговорни за безбедност и здравје при
работа, назначени во согласност со националното законодавство и пракса;

(в)

механизми за осигурување на почитување на националните закони и регулати
ви, вклучувајќи системи за инспекција; и

(г)

уредувања за унапредување, на ниво на претпријатие, на соработката помеѓу
менаџментот, работниците и нивните претставници како важен елемент за
мерки за превенција поврзани со работното место.

3. Националниот систем за безбедност и здравје при работа вклучува, каде што може:
(а)

национално трипартитно советодавно тело или тела кои ги разгледуваат
прашањата поврзани со безбедност и здравје при работа;

(б)

информативни и советодавни служби за безбедност и здравје при работа;

(в)

обезбедување на обука за безбедност и здравје при работа;

(г)

служби за заштита на здравјето при работа во согласност со националното
законодавство и пракса;

(д)

истражување во врска со безбедност и здравје при работа;

(ѓ)

механизам за собирање и анализа на податоците за повреди при работа и
професионални заболувања, земајќи ги во предвид важните инструменти на
МОТ;

(е)

одредби за соработка со важните шеми за осигурување или социјална сигур
ност кои опфаќаат повреди при работа и професионални заболувања; и

(ж) механизми за поддршка за постепено подобрување на условите за безбедност
и здравје при работа во микро претпријатија, во мали и средни претпријатија
и во неформална економија.
V. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
Член 5
1. Секоја Членка формулира, имплементира, следи, оценува и периодично разгле
дува национална програма за безбедност и здравје при работа во консултација со
134

Анекс III

повеќето организации на претставници на работодавци и работници,.
2. Националната програма:
(а)

го промовира развојот на национална превентивна култура за безбедност и
здравје;

(б)

придонесува за заштитата на работниците со тоа што ги елиминира или на
малува, колку што е логички изводливо, опасностите и ризиците поврзани со
работата, во согласност со националното законодавство и пракса, со цел да ги
спречи повредите при работа, професионалните заболувања и смртните слу
чаи и за да унапреди безбедност и здравје на работното место;

(в)

се формулира и разгледува врз основа на анализа на националната ситуација
во врска со безбедноста и здравјето при работа, вклучувајќи анализа на нацио
налниот систем за безбедност и здравје при работа;

(г)

вклучува цели и индикатори на напредок; и

(д)

е поддржана, каде што може, од страна на други дополнителни национални
програми и планови кои ќе помогнат во постепено постигнување на безбедна
и здрава работна средина.

3. Националната програма се објавува насекаде и, колку што може, се потврдува и
промовира од страна на највисоките национални органи.

Препорака бр.197 во врска со промотивната рамка за
безбедност и здравје при работа, 2006
Општата конференција на Меѓународната организација на трудот,
Која беше организирана во Женева од страна на Управниот орган на Меѓународната
канцеларија на трудот и која се сретна на своето деведесет и петто Заседание на 31
мај 2006,
Одлучувајќи за усвојувањето на одредени предлози во поглед на безбедноста и
здравјето при работа, што е четврта ставка во агендата на заседанието, и
Утврдувајќи дека овие предлози имаат форма на Препорака со која се надополнува
Конвенцијата за Промотивна рамка за безбедност и здравје при работа, 2006 (во
натамошниот текст „Конвенцијата“);
Ја усвојува на петнаесеттиот ден од јуни две илјади и шеста година следнава
препорака, која може да се цитира како Конвенција за Промотивна рамка за
безбедност и здравје при работа, 2006.
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I. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА
1. Националната политика формулирана според член 3 од Конвенцијата треба да го
земе во предвид Дел II од Конвенцијата бр.155 за безбедност и здравје при работа,
1981, како и релевантните права, должности и одговорности на работниците,
работодавците и владите во таа Конвенција.
II. НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ
2. При утврдување, одржување, постепено развивање и периодично разгледување на
националниот систем за безбедност и здравје при работа дефиниран во член 1(б)
од Конвенцијата, Членките:
(а) треба да ги земат во предвид инструментите на Меѓународната организација на
трудот (МОТ) важни за промотивната рамка за безбедност и здравје при работа
наведена во Анексот на оваа Препорака, особено Конвенцијата бр.155 за безбедност
и здравје при работа, 1981, Конвенцијата бр.81 за трудова инспекција, 1947 и
Конвенцијата бр.129 за трудова инспекција (во земјоделството), 1969; и
(б) може да ги прошират консултациите пропишани во член 4(1) од Конвенцијата
на други заинтересирани страни.
3. Со цел да се спречат повредите при работа, професионалните заболувања и
смртните случаи, националниот систем треба да обезбеди соодветни мерки за за
штита на сите работници, особено работниците во високо ризичните сектори и ран
ливите работници како на пример оние во неформалната економија и сезонските и
младите работници.
4. Членките треба да преземат мерки за да ја заштитат безбедноста и здравјето на
работниците од двата пола, вклучувајќи ја заштитата на нивното репродуктивно
здравје.
5. При промовирање на национална превентивна култура за безбедност и здравје
како што е дефинирано во член 1(г) од Конвенцијата, Членките треба да настојуваат:
(а)

да се подигне свеста на работното место и јавноста за безбедноста и здравјето
при работа преку национални кампањи поврзани со, каде што може, работното
место и националните иницијативи;

(б)

да се промовираат механизми за испорака на едукација и обука поврзана со
безбедноста и здравјето при работа, особено за менаџментот, надзорниците,
работниците и нивните претставници и владините службеници одговорни за
безбедност и здравје;

(в)

да се воведат концепти за безбедност и здравје при работа и, каде што може,
надлежности во едукативните и стручните програми за обука;

(г)

да се помогне размената на статистики и податоци за безбедност и здравје при
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работа меѓу релевантните влади, работодавци, работници и нивните претстав
ници;
(д)

да се обезбедат информации и совети за работодавците и работниците и нив
ните соодветни организации и да се промовира или помогне соработката по
меѓу нив со цел да се елиминираат или намалат, колку што е логички извод
ливо, опасностите и ризиците поврзани со работа;

(ѓ)

да се промовира, на ниво на работно место, утврдувањето на политики за
безбедност и здравје и здружени комитети за безбедност и здравје и назначу
вањето на претставници на работниците за безбедност и здравје при работа,
во согласност со националното законодавство и пракса; и

(е)

да се обрне внимание на ограничувањата на микро претпријатијата и малите и
средни претпријатија и изведувачи во имплементирањето на политики и ре
гулативи за безбедност и здравје при работа, во согласност со националното
законодавство и пракса.

6. Членките треба да промовираат пристап на системи за управување со безбедност
и здравје при работа, како на пример пристапот наведен во Упатствата за системи за
управување со безбедност и здравје при работа (МОТ-БЗР 2001).
III. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
7. Националната програма за безбедност и здравје при работа како што е дефинирана
во член 1(в) од Конвенцијата треба да се базира на принципите за проценување и
управување со опасностите и ризиците, особено на ниво на работно место.
8. Националната програма треба да ги идентификува приоритетите за делување, кои
треба периодично да се разгледуваат и ажурираат.
9. При формулирање и разгледување на националната програма, Членките може
да ги прошират консултациите пропишани во член 5(1) од Конвенцијата на други
заинтересирани страни.
10. Со цел да се спроведат одредбите од член 5 од Конвенцијата, националната
програма треба активно да ги промовира мерките и активностите за превенција
на работното место кои вклучуваат учество на работодавци, работници и нивни
претставници.
11. Националната програма за безбедност и здравје при работа треба да биде
координирана, каде што може, со други национални програми и планови, како на
пример оние кои се поврзани со јавното здравје и економскиот развој.
12. При формулирање и разгледување на националната програма, Членките треба
да ги земат во предвид инструментите на МОТ важни за промотивната рамка за
безбедност и здравје при работа, наведени до Анексот на оваа Препорака, без
негативно да се влијае на обврските според Конвенциите кои ги ратификувале.
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IV. НАЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ
13. Членките треба да подготват и редовно да ажурираат национален профил кој
ја сумира постојната ситуација за безбедност и здравје при работа и напредокот
направен кон постигнување на безбедна и здрава работна средина. Профилот
треба да се користи како основа за формулирање и разгледување на националната
програма.
14. (1) Националниот профил за безбедност и здравје при работа треба да вклучува
информации за следниве елементи, како што одговара:
(а)

закони и регулативи, колективни договори каде што може, и други важни инс
трументи за безбедност и здравје при работа;

(б)

органот или телото, или органите или телата, одговорни за безбедност и
здравје при работа назначени во согласност со националното законодавство и
пракса;

(в)

механизмите за осигурување на почитување на националните закони и регу
лативи, вклучувајќи ги системите за инспекција;

(г)

уредувањата за промовирање, на ниво на претпријатие, на соработка помеѓу
менаџментот, работниците и нивните претставници како важен елемент на
мерките за превенција поврзани со работното место;

(д)

националното трипартитно советодавно тело, или тела, кои обрнуваат внима
ние на проблеми поврзани со безбедност и здравје при работа;

(ѓ)

информативните и советодавните служби за безбедност и здравје при работа;

(е)

обезбедување на обука за безбедност и здравје при работа;

(ж) службите за заштита на здравјето при работа во согласност со националното
законодавство и пракса;
(з)

истражување за безбедност и здравје при работа;

(ѕ)

механизмот за собирање и анализа на податоците за повреди при работа и
професионални заболувања и нивните причини, земајќи ги во предвид ва
жните инструменти на МОТ;

(и)

одредбите за соработка со релевантни шеми за осигурување и социјална си
гурност кои опфаќаат повреди при работа и професионални заболувања; и

(ј)

механизмите за поддршка за постепено подобрување на условите за безбедност
и здравје при работа во микро претпријатија, во мали и средни претпријатија
и во неформалната економија.

(2) Како дополнување, националниот профил за безбедност и здравје при работа
треба да вклучува информации за следниве елементи, каде што може:
(а)
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(б)

технички стандарди, кодекси за работа и упатства за безбедност и здравје при
работа;

(в)

уредувања за едукација и подигнување на свеста, вклучувајќи промотивни ини
цијативи;

(г)

специјализирани технички, медицински и научни институции поврзани со
различни аспекти на безбедност и здравје при работа, вклучувајќи институти
и лаборатории за истражување засегнати со безбедност и здравје при работа;

(д)

персонал ангажиран во областа на безбедност и здравје при работа, како на
пример инспектори, службеници за безбедност и здравје и лекари и хигиени
чари на трудот;

(ѓ)

статистики за повреди при работа и професионални заболувања;

(е)

политики и програми за безбедност и здравје при работа на организации на
работодавци и работници;

(ж) редовни или тековни активности поврзани со безбедност и здравје при работа,
вклучувајќи меѓународна соработка;
(з)

финансиски и буџетски ресурси во поглед на безбедност и здравје при работа;
и

(ѕ)

податоци кои се однесуваат на демографија, писменост, економија и вработе
ност, кои се достапни, како и други важни информации.
V. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И
РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ

15. Меѓународната организација на трудот треба:
(а)

да овозможи меѓународна техничка соработка за безбедност и здравје при
работа со цел да им помогне на земјите, особено земјите во развој, во следниве
цели:
(i) да го зацврстат својот капацитет за утврдување и одржување на национална
превентивна култура за безбедност и здравје;
(ii) да промовираат пристап на системи за управување со безбедност и
здравје при работа; и
(iii) да ја промовираат ратификацијата, во случајот на Конвенциите, и им
плементацијата на инструменти на МОТ важни за промотивната рамка за
безбедност и здравје при работа, наведени во Анексот на оваа Препорака;

(б)

да ја овозможи размената на информации за национални политики во рамките
на значењето на член 1(а) од Конвенцијата, за национални системи и програми
за безбедност и здравје при работа, вклучувајќи информации за добри пракси
и иновативни пристапи и за идентификацијата на нови опасности и ризици
кои се појавуваат на работното место; и

(в)

да обезбедат информации за напредокот направен кон постигнување на без
бедна и здрава работна средина.
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VI. АЖУРИРАЊЕ НА АНЕКСОТ
16. Управниот орган на Меѓународната канцеларија на трудот треба да го разгледува
и ажурира Анексот на оваа Препорака. Сите ревидирани додатоци кои се утврдени
на тој начин се усвојуваат од страна на Управниот орган и ги заменуваат претходните
анекси откако биле пренесени на Членките на Меѓународната организација на
трудот.

Конвенција бр.155 за безбедност и здравје при работа, 1981
Извадоци, членови 1 до 21
ДЕЛ I. ОБЕМ И ДЕФИНИЦИИ
Член 1
1. Оваа Конвенција се однесува на сите гранки на економска активност.
2. Членката која ја ратификува оваа Конвенција може, после консултација во најра
ната можна фаза со организации на претставници на засегнати работодавци и ра
ботници, да исклучи од својата примена, делумно или целосно, одредени гранки на
економска активност, како на пример приморски транспорт или риболов, во поглед
на што се јавуваат посебни проблеми од значителна природа.
3. Секоја Членка која ја ратификува оваа Конвенција ги наведува, во првиот
извештај за примената на Конвенцијата поднесен според член 22 од Конвенцијата
на Меѓународната организација на трудот, гранките кои можеби се исклучени во
согласност со став 2 од овој член, давајќи причини за таквото исклучување и опишу
вајќи ги мерките кои се преземени за да се даде адекватна заштита на работниците
во исклучените гранки и во подоцнежните извештаи укажува на напредокот кон
поширока примена.
Член 2
1. Оваа Конвенција се однесува на сите работници во опфатените гранки на еко
номска активност.
2. Членката која ја ратификува оваа Конвенција може, после консултација во нај
раната можна фаза со организации на претставници на засегнати работодавци и
работници, да исклучи од својата примена, делумно или целосно, ограничени кате
гории на работници во поглед на што постојат одредени проблеми.
3. Секоја Членка која ја ратификува оваа Конвенција ги наведува, во првиот извештај
за примената на Конвенцијата поднесен според член 22 од Конвенцијата на Ме
ѓународната организација на трудот, сите ограничени категории на работници
кои можеби се исклучени во согласност со став 2 од овој член, давајќи причини
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за таквото исклучување и во подоцнежните извештаи укажува на напредокот кон
поширока примена.
Член 3
За целите на оваа Конвенција –
(а)

терминот гранки на економска активност ги опфаќа сите гранки во кои се
вработени работниците, вклучувајќи ја и државната администрација;

(б)

терминот работници ги опфаќа сите вработени лица, вклучувајќи ги и
вработените во државната администрација;

(в)

терминот работно место ги опфаќа сите места каде работниците треба да
бидат или треба да одат заради нивната работа и кои се под директна или
индиректна контрола на работодавецот;

(г)

терминот регулативи ги опфаќа сите одредби кои од страна на органот или
органите добиле сила на закон;

(д)

терминот здравје, во врска со работа, означува не само отсуство на заболување
или исцрпеност; туку исто така вклучува физички и ментални елементи кои
влијаат на здравјето и кои се директно поврзани со безбедноста и хигиената
при работа.
ДЕЛ II. ПРИНЦИПИ НА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА
Член 4

1. Секоја Членка, земајќи ги во предвид националните услови и пракса, и во кон
султација со повеќето организации на претставници на работодавци и работници,
формулира, имплементира и периодично разгледува разбирлива национална поли
тика за безбедност при работа, здравје при работа и работна средина.
2. Целта на политиката е да ги спречи несреќите и нарушувањата на здравјето кои
произлегуваат од, се поврзани со или се јавуваат во текот на работата, со тоа што ќе
ги намали, колку што е логички изводливо, причините за опасности својствени за
работната средина.
Член 5
Политиката наведена во член 4 од оваа Конвенција ги зема во предвид следниве
главни сфери на делување до тој степен што тие влијаат на безбедноста и здравјето
при работа и работната средина:
(а)

дизајнирање, тестирање, избор, замена, инсталација, уредување, употреба и
одржување на материјалните елементи за работа (работни места, работна сре
дина, алати, машини и опрема, хемиски, физички и биолошки супстанции и
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агенси, работни процеси);
(б)

односи помеѓу материјалните елементи за работа и лицата кои ја спроведуваат
или надгледуваат работата, и прилагодување на машините, опремата, работно
то време, организацијата на работа и работни процеси на физичките и мен
талните можности на работниците;

(в)

обука, вклучувајќи потребна понатамошна обука, квалификации и мотивации
на лицата кои се вклучени, во едно или друго својство, во постигнувањето на
адекватни нивоа на безбедност и здравје;

(г)

комуникација и соработка на нивоа на работна група и претпријатие и на сите
други соодветни нивоа вклучувајќи го и националното ниво;

(д)

заштита на работниците и нивните претставници од дисциплински мерки
како резултат на дејства кои се соодветно преземени од нивна страна во со
гласност со политиката наведена во член 4 од оваа Конвенција.
Член 6

Формулирањето на политиката наведена во член 4 од оваа Конвенција укажува на
поединечните функции и одговорности во поглед на безбедноста и здравјето при
работа и работната средина на јавните органи, работодавци, работници и други,
земајќи го во предвид дополнителниот карактер на таквите одговорности и нацио
налните услови и пракса.
Член 7
Ситуацијата во врска со безбедноста и здравјето при работа и работната средина се
разгледува на соодветни интервали, или севкупно или во поглед на одредени обла
сти, со цел да се идентификуваат поголемите проблеми, да се создадат ефикасни
методи за справување со нив и приоритети на делување и да се оценат резултатите.
ДЕЛ III. ДЕЛУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
Член 8
Секоја Членка, според законите или регулативите или друг метод во согласност со
националните услови и пракса и во консултација со организациите на претставници
на засегнати работодавци и работници, презема такви чекори кои се потребни за да
се спроведе член 4 од оваа Конвенција.
Член 9
1. Спроведувањето на законите и регулативите во врска со безбедноста и здравјето
при работа и работната средина се обезбедува со адекватен и соодветен систем за
инспекција.
2. Системот за спроведување предвидува адекватни пенали за прекршување на
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законите и регулативите.
Член 10
Се преземаат мерки за да се обезбедат инструкции за работодавците и работниците
за да им се помогне да ги почитуваат првните обврски.
Член 11
За да се спроведе политиката наведена во член 4 од оваа Конвенција, надлежниот
орган или органи осигуруваат дека постепено се спроведуваат следниве функции:
(а)

одредување, каде природата и степенот на опасности така бараат, на условите
кои управуваат со проектирањето, изградбата и изгледот на претпријатијата,
започнувањето на нивните операции, поголеми измени кои влијаат на нив
и промени во нивните цели, безбедноста на техничката опрема која се ко
ристи при работа, како и примената на постапки дефинирани од страна на
надлежните органи;

(б)

одредување на работните процеси и на супстанциите и агенсите изложеноста
на кои треба да биде забранета, ограничена или за која треба овластување или
контрола од страна на надлежниот орган или органи; во предвид се земаат
опасности по здравјето поради истовремена изложеност на неколку супстан
ции или агенси;

(в)

утврдување и примена на постапки за известување за несреќи при работа и
професионални заболувања, од страна на работодавци и, кога е соодветно,
осигурителни институции и други кои се директно засегнати, и создавање на
годишна статистика за несреќи при работа и професионални заболувања;

(г)

чување на информации, каде случаите на несреќи при работа, професионални
заболувања или други нарушувања на здравјето кои се јавуваат во текот на или
во врска со работата се чини дека одразуваат ситуации кои се сериозни;

(д)

годишно објавување на информации за мерките кои се преземени во соглас
ност со политиката наведена во член 4 од оваа Конвенција и за несреќи при
работа, професионални заболувања и други нарушувања на здравјето кои се
јавуваат во текот на или во врска со работата;

(ѓ)

воведување или проширување на системите, земајќи ги во предвид национал
ните услови и можности, за да се проверат хемиските, физичките и биолош
ките агенси во поглед на ризикот по здравјето на работниците.
Член 12

Се преземаат мерки, во согласност со националното законодавство и пракса, со цел
да се осигура дека оние кои дизајнираат, произведуваат, увезуваат, обезбедуваат или
пренесуваат машини, опрема или супстанции за употреба при работа –
(а)

се задоволни дека, колку што е логички изводливо, машините, опремата или
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супстанциите не наметнуваат опасност за безбедноста и здравјето на оние кои
ги користат правилно;
(б)

ги ставаат на располагање информациите во врска со правилната инсталација
и употреба на машините и опремата и правилната употреба на супстанции, и
информациите за опасностите на машините и опремата и опасните својства
на хемиските супстанции и физичките и биолошките агенси или производи,
како и инструкции за тоа како да се избегнат опасностите;

(в)

преземаат студии и истражувања или на друг начин одат во чекор со научното
и техничкото знаење потребно за да се почитуваат точките (а) и (б) од овој
член.
Член 13

Работникот кој самиот се отстранил од работната ситуација за која тој има разумно
оправдување да верува дека преставува директна и сериозна опасност за неговиот
живот или здравје е заштитен од непотребни последици во согласност со нацио
налните услови и пракса.
Член 14
Се преземаат мерки со цел да се промовира на начин соодветен на националните
услови и пракса, вклучувањето на прашања за безбедност и здравје при работа и
работна средина на сите нивоа на едукација и обука, вклучувајќи повисоко техничко,
медицинско и стручно образование, на начин кој ги исполнува потребите за обука
на сите работници.
Член 15
1. Со цел да се осигура доследност на политиката наведена во член 4 од оваа
Конвенција и на мерките за нејзина примена, секоја Членка, после консултација во
најраната можна фаза со повеќето организации на претставници на работодавци
и работници и со другите тела како што одговара, прави уредувања соодветни на
националните услови и пракса за да ја осигура потребната соработка помеѓу разните
органи и тела кои се повикани да ги спроведат Деловите II и III од оваа Конвенција.
2. Кога тоа го наложуваат околностите, а националните услови и пракса го
дозволуваат тоа, овие уредувања вклучуваат основање на централно тело.
ДЕЛ IV. ДЕЛУВАЊЕ НА НИВО НА ПРЕТПРИЈАТИЕ
Член 16
1. Работодавците треба да осигураат дека, колку што е логички изводливо, работните
места, машините, опремата и процесите под нивна контрола се безбедни и без ризик
по здравјето.
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2. Работодавците треба да осигураат дека, колку што е логички изводливо, хемиските,
физичките и биолошките супстанции и агенси под нивна контрола се без ризик по
здравјето кога се преземаат соодветни мерки за заштита.
3. Работодавците треба да обезбедат, кога е потребно, адекватна заштитна облека и
заштитна опрема за да спречат, колку што е логички изводливо, ризик од несреќи
или негативни ефекти врз здравјето.
Член 17
Кога две или повеќе претпријатија истовремено се вклучени во активности на едно
работно место, тие соработуваат во примената на барањата на оваа Конвенција.
Член 18
Работодавците треба да предвидат, кога е потребно, мерки за справување со итни
случаи и несреќи, вклучувајќи прва помош.
Член 19
Постојат уредувања на ниво на претпријатие според кои –
(а)

работниците, во текот на извршувањето на нивната работа, соработуваат во
исполнувањето од страна на нивните работодавци на обврските кои им се до
делени;

(б)

претставниците на работниците во претпријатието соработуваат со работода
вецот во полето на безбедност и здравје при работа;

(в)

претставниците на работниците во претпријатието имаат адекватни инфор
мации за мерките кои се преземани од страна на работодавецот за да се оси
гура безбедност и здравје при работа и може да се консултираат со своите
организации на претставници во врска со таквите информации под услов тие
да не разоткриваат трговски тајни;

(г)

на работниците и нивните претставници во претпријатието им се дава соод
ветна обука во областа на безбедност и здравје при работа;

(д)

работниците или нивните претставници и, како што може да биде случајот,
нивните организации на претставници во едно претпријатие, во согласност со
националното законодавство и пракса, можат да ги испитаат, и се советувани
од страна на работодавецот за, сите аспекти на безбедност и здравје при ра
бота поврзани со нивната работа; за оваа цел може да се донесат технички
советници, со заеднички договор, од надвор од претпријатието;

(ѓ)

работникот веднаш го известува својот директен надзорник за која било ситуа
ција за која тој има разумно оправдување да верува дека претставува директна и
сериозна опасност за неговиот живот или здравје; се додека работодавецот не
преземе корективни мерки, ако е потребно, работодавецот не може да побара
работниците да се вратат на работа каде има постојана директна и сериозна
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опасност по животот или здравјето.
Член 20
Соработката помеѓу менаџментот и работниците и/или нивните претставници во
рамките на претпријатието претставува важен елемент на организациски и други
мерки преземени во согласност со членовите 16 до 19 од оваа Конвенција.
Член 21
Мерките за безбедност и здравје при работа не вклучуваат трошок за работниците.

Препорака бр.164 за безбедност и здравје при работа, 1981
Извадоци, ставови од 1 до 17
I. ОБЕМ И ДЕФИНИЦИИ
1. (1) Во најголема можна мера, одредбите од Конвенцијата за безбедност и здравје
при работа, 1981, во натамошниот текст Конвенцијата и од оваа Препорака треба
да се применат на сите гранки на економска активност и на сите категории на
работници.
(2) Треба да се направи одредба за такви мерки кои би биле потребни и изводливи за
да им се даде заштита на самовработените лица која е аналогна на онаа предвидена
во Конвенцијата и во оваа Препорака.
2. За целите на оваа Препорака –
(а)

терминот гранки на економска активност ги опфаќа сите гранки во кои се
вработени работниците, вклучувајќи ја државната администрација;

(б)

терминот работници ги опфаќа сите вработени лица, вклучувајќи ги и врабо
тените во државната администрација;

(в)

терминот работно место ги опфаќа сите места каде работниците треба да би
дат или треба да одат заради нивната работа и кои се под директна или инди
ректна контрола на работодавецот;

(г)

терминот регулативи ги опфаќа сите одредби кои од страна на надлежниот
орган или органи добиле сила на закон;

(д)

терминот здравје, во врска со работа, означува не само отсуство на заболување
или исцрпеност; туку исто така вклучива физички и ментални елементи кои
влијаат на здравјето и кои се директно поврзани со безбедноста и хигиената
на работа.
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II. ТЕХНИЧКИ ПОЛИЊА НА ДЕЛУВАЊЕ
3. Како што одговара за различни гранки на економска активност и различни
типови на работа и земајќи го во предвид принципот на давање приоритет на
елиминирањето на опасностите кај нивниот извор, треба да се преземат мерки во
согласност со политиката наведена во член 4 од Конвенцијата, особено во следниве
полиња:
(а)

дизајнирање, локација, структурни карактеристики, инсталација, одржување,
поправка и измена на работните места и средства за пристап кон нив и изле
гување од нив;

(б)

осветлување, вентилација, ред и чистота на работните места;

(в)

температура, влажност и движење на воздухот на работното место;

(г)

дизајнирање, конструкција, употреба, одржување, тестирање и инспекција на
машините и опремата склони кон тековни опасности и, како што одговара,
нивно одобрување и трансфер;

(д)

превенција на штетен физички или ментален стрес поради условите на работа;

(ѓ)

ракување, редење и складирање на товар и материјали, рачно или механички;

(е)

употреба на електрична енергија;

(ж) производство, пакување, означување, транспорт, складирање и употреба на
опасни супстанции и агенси, исфрлање на нивните отпадни материјали и
остатоци и, како што одговара, нивна замена со други супстанции или агенси
кои не се опасни или кои се помалку опасни;
(з)

заштита од радијација;

(ѕ)

превенција и контрола на, и заштита од, опасности при работа поради бучава
и вибрации;

(и)

контрола на атмосферата и други околни фактори на работните места;

(ј)

превенција и контрола на опасностите поради високи и ниски барометарски
притисоци;

(к)

превенција на пожари и експлозии и мерки кои треба да се преземат во случај
на пожар или експлозија;

(л)

дизајнирање, производство, набавка, употреба, одржување и тестирање на
личната заштитна опрема и заштитна облека;

(љ) санитарни инсталации, простории за миење, простории за менување и
складирање на облека, набавка на вода за пиење, и други простории за
обезбедување на благосостојба поврзани со безбедност и здравје при работа;
(м) прва помош;
(н)

утврдување на планови за итни случаи;

(њ) надзор на здравјето на работниците.
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III. ДЕЛУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
4. Со цел да се спроведе политиката наведена во член 4 од Конвенцијата и земајќи ги
во предвид техничките полиња на делување наведени во став 3 од оваа Препорака,
надлежниот орган или органи во секоја земја треба –
(а)

да издадат или одобрат регулативи, кодекси за работа или други соодветни
одредби за безбедност и здравје при работа и работна средина, водејќи сметка
за врските кои постојат помеѓу безбедноста и здравјето, од една страна и ра
ботното време и паузите за одмор, од друга страна;

(б)

од време на време да ги разгледуваат законодавните прописи во врска со
безбедноста и здравјето при работа и работната средина и одредбите издадени
или одобрени во согласност со клаузула (а) од овој став, земајќи ги во предвид
искуството и напредокот во науката и технологијата;

(в)

да започнат или промовираат студии и истражување за да се идентификуваат
опасностите и да најдат средства за нивно надминување;

(г)

да им обезбедат информации и совети, на соодветен начин, на работодавците
и работниците и да промовираат или овозможат соработка помеѓу нив
и нивните организации, со цел да се елиминираат опасностите или да се
намалат колку што е изводливо; каде што може, треба да се обезбеди програма
за специјална обука за сезонски работници на нивниот мајчин јазик;

(д)

да обезбедат посебни мерки за да се спречат катастрофи и да ги координираат
и да ги направат кохерентни дејствата кои ќе се преземат на различни нивоа,
особено во индустриските зони каде се сместени претпријатијата со високи
потенцијални ризици за работниците и околното население;

(ѓ)

да осигураат добра соработка со Меѓународниот систем на трудот за тревога
при опасности за безбедност и здравје при работа основан во рамките на
Меѓународната организација на трудот;

(е)

да обезбедат соодветни мерки за хендикепирани работници.

5. Системот за инспекција предвиден во став 1 од член 9 од Конвенцијата треба
да биде под влијание на одредбите од Конвенцијата за трудова инспекција, 1947
и Конвенцијата за трудова инспекција (во земјоделството), 1969, без негативно да
се влијае на обврските според договорот на Членките кои ги ратификувале овие
инструменти.
6. Како што е соодветно, надлежниот орган или органи треба, во консултација со
организациите на претставници на засегнати работодавци и работници, да промо
вира мерки во полето на условите за работа во согласност со политиката наведена
во член 4 од Конвенцијата.
7. Главните цели на уредувањата наведени во член 15 од Конвенцијата треба да
бидат (а)
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(б)

координирање на извршувањето на функциите доделени на надлежниот
орган или органи во согласност со член 11 од Конвенцијата и став 4 од оваа
Препорака;

(в)

координирање на активностите во полето на безбедност и здравје при работа
и работна средина кои се извршуваат национално, регионално или локално,
од страна на јавни органи, од страна на работодавците и нивните организации,
од страна на организациите и претставниците на работници и од страна на
други засегнати лица или тела;

(г)

промовирање на размена на гледишта, информации и искуство на национално
ниво, на ниво на индустрија или ниво на гранка на економска активност.

8. Треба да постои блиска соработка помеѓу јавните органи и организациите на
претставници на работодавци и работници, како и другите засегнати тела во мерките
за формулирање и примена на политиката наведена во член 4 од Конвенцијата.
9. Прегледот наведен во член 7 од Конвенцијата треба да ја опфаќа особено ситуа
цијата на најранливите работници, на пример, хендикепирани работници.
IV. ДЕЛУВАЊЕ НА НИВО НА ПРЕТПРИЈАТИЕ
10. Обврските наложени на работодавците со цел да се постигне целта наведена во
член 16 од Конвенцијата може да го вклучуваат, како што е соодветно за различни
гранки на економска активност и различни типови на работа, следново:
(а)

да се обезбедат и одржуваат работни места, машини и опрема и да се употре
буваат работни методи кои се безбедни и без ризик по здравјето колку што е
логички изводливо;

(б)

да се даваат потребни инструкции и обука, земајќи ги во предвид функциите
и можностите на различни категории на работници;

(в)

да се обезбеди адекватен надзор на работата, работните пракси и на примената
и употребата на мерки за безбедност и здравје при работа;

(г)

да се воведат организациски уредувања во врска со безбедност и здравје при
работа и работна средина прилагодени на големината на претпријатието и
природата на неговите активности;

(д)

да се обезбеди, без трошок за работникот, адекватна лична заштитна облека
и опрема кои се оправдано потребни кога опасностите не може поинаку да се
спречат или контролираат;

(ѓ)

да се осигура дека организацијата на работата, особено во поглед на работното
време и паузите за одмор, не влијае негативно врз безбедноста и здравјето при
работа;

(е)

да се преземат сите логички изводливи мерки со цел да се елиминира преку
мерен физички и ментален замор;

(ж) да се започнат студии и истражување или на друг начин да се оди во чекор со
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научното и техничкото знаење потребно за да се почитуваат претходно спо
менатите клаузули.
11. Кога две или повеќе претпријатија истовремено се вклучуваат во активности на
едно работно место, тие треба да соработуваат при примената на одредбите во врска
со безбедноста и здравјето при работа и работната средина, без негативно да се
влијае на одговорноста на секое претпријатие за здравјето и безбедноста на своите
вработени. Во соодветни случаи, надлежниот орган или органи треба да препишат
општи постапки за оваа соработка.
12. (1) Мерките кои се преземени за да се овозможи соработката наведена во член
20 од оваа Конвенција треба да го вклучуваат, кога е соодветно и неопходно, на
значувањето, во согласност со националната пракса, на делегати за безбедност на
работници, на комитети за безбедност и здравје на работниците и/или на здружени
комитети за безбедност и здравје; во здружените комитети за безбедност и здравје
работниците треба да бидат барем еднакво претставени како претставниците на
работодавците.
(2) Делегатите за безбедност на работници, комитетите за безбедност и здравје на
работниците и здружените комитети за безбедност и здравје или, како што може,
други претставници на работници треба –
(а)

да имаат адекватни информации за прашања поврзани со безбедноста и
здравјето, да може да ги испитаат факторите кои влијаат на безбедноста и
здравјето и да бидат поттикнати да предложат мерки на таа тема;

(б)

да се консултираат кога се предвидуваат поголеми нови мерки за безбедност и
здравје и пред тие да се спроведат, и треба да бараат да добијат поддршка од
работниците за таквите мерки;

(в)

да се консултираат при планирање на измени на работните процеси, работната
содржина или организацијата на работата, кои може да имаат последици врз
безбедноста и здравјето на работниците;

(г)

да добијат заштита од отпуштање и други мерки штетни за нив додека ги из
вршуваат своите функции во полето на безбедност и здравје при работа како
претставници на работниците или како членови на комитетите за безбедност
и здравје;

(д)

да можат да придонесат за процесот на донесување одлуки на ниво на
претпријатие во врска со прашања поврзани со безбедност и здравје;

(ѓ)

да имаат пристап до сите делови на работното место и да можат да комуници
раат со работниците за прашања поврзани со безбедност и здравје во текот на
работното време на работното место;

(е)

да може слободно да контактираат со трудовите инспектори;

(ж) да можат да придонесат за преговорите во претпријатието за прашања поврза
ни со безбедност и здравје;
(з)
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своите функции за безбедност и здравје и да добијат обука поврзана со овие
функции;
(ѕ)

да може да се обратат на специјалисти за совет за одредени проблеми поврзани
со безбедност и здравје.

13. Колку што е неопходно во поглед на активностите на претпријатието и изводливо
во поглед на големината, треба да се направи одредба за –
(а)

достапноста на службата за заштита на здравјето при работа и службата за
заштита на безбедноста при работа, во рамките на претпријатието, заедно со
други претпријатија, или според уредувања со надворешно тело;

(б)

обраќање на специјалист за совет во врска со одредени проблеми поврзани
со безбедност и здравје или надзор на примената на мерките за нивно
исполнување.

14. Треба да се побара од работодавците, кога природата на работењето во нивните
претпријатија го гарантира тоа, да ја наведат во писмена форма нивната политика
и уредувања во полето на безбедност и здравје при работа, и разните одговорности
кои ги исполнуваат според овие уредувања, и за ова да го известат секој работник на
јазик или медиум кој работникот лесно го разбира.
15. (1) Работодавците треба редовно да ја потврдуваат имплементацијата на при
менливи стандарди за безбедност и здравје при работа, на пример со следење на
животната средина и да преземаат систематски ревизии на безбедноста од време на
време.
(2) Работодавците треба да водат такви евиденции важни за безбедноста и здравјето
при работа и работната средина бидејќи се сметаат како неопходни од страна на над
лежниот орган или органи; овие може да вклучуваат евиденции за сите известени не
среќи при работа и професионални нарушувања на здравјето кои произлегуваат во
текот на или во врска со работата, евиденции за овластувања и ослободувања според
законите или регулативите во областа на надзорот на здравјето на работниците
во претпријатието и податоци во врска со изложеност на одредени супстанции и
агенси.
16. Уредувањата предвидени во член 19 од Конвенцијата треба да бидат насочени
кон осигурување дека работниците –
(а)

водат разумна грижа за нивната безбедност и онаа на другите лица кои може
да бидат засегнати од нивните дела или пропусти при работа;

(б)

ги почитуваат инструкциите кои им се дадени за нивна безбедност и здравје и
безбедноста и здравјето на другите и ги почитуваат постапките за безбедност
и здравје;

(в)

правилно користат безбедносни уреди и заштитна опрема и не ги расипуваат;

(г)

навремено го известуваат нивниот непосреден надзорник за сите ситуации за
кои имаат причина да веруваат дека може да претставуваат опасност и кои тие
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самите не може да ги поправат;
(д)

известуваат за несреќа или нарушување на здравјето што се појавува во текот
на или во врска со работата.

17. Не треба да се преземаат мерки штетни за работникот со упатување кон фактот
што, со најдобра намера, тој се пожалил за тоа што тој сметал дека е прекршување
на статутарните барања или сериозен недостаток во мерките кои се преземени
од страна на работодавецот во поглед на безбедноста и здравјето при работа и
работната средина.

Конвенција бр.161 за служби за заштита на здравјето при
работа, 1985
Извадоци, членови од 1 до 15
ДЕЛ I. ПРИНЦИПИ НА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
За целите на оваа Конвенција –
(а)

(б)

терминот служби за заштита на здравјето при работа значи служби на кои им
се доверени главно превентивни функции и се одговорни за советување на
работодавецот, работниците и нивните претставници во претпријатието за –
(i)

барањата за утврдување и одржување на безбедна и здрава работна
средина која ќе овозможи оптимално физичко и ментално здравје во
врска со работата;

(ii)

прилагодувањето на работата на можностите на работниците земајќи ја
во предвид нивната состојба на физичко и ментално здравје;

терминот претставници на работниците во претпријатието значи лица кои се
прифатени како такви според националното законодавство или пракса.

Член 2
Земајќи ги во предвид националните услови и пракса и во консултација со повеќетo
претставници на организации на работодавци и работници, доколку постојат, секоја
Членка формулира, имплементира и периодично разгледува јасна национална
политика за служби за заштита на здравјето при работа.
Член 3
1. Секоја Членка се обврзува постепено да развива служби за заштита на здравјето
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при работа за сите работници, вклучувајќи ги и оние во јавниот сектор и членовите
на кооперативи за производство, во сите гранки на економска активност и сите
претпријатија. Одредбата треба да биде адекватна и соодветна на специфичните
ризици на претпријатијата.
2. Доколку не може веднаш да се основаат служби за заштита на здравјето при работа
за сите претпријатија, секоја засегната Членка составува план за основање на такви
служби во консултација со повеќето организации на претставници на работодавци
и работници, доколку постојат.
3. Секоја засегната Членка укажува на, во првиот извештај за примената на Конвен
цијата поднесен според член 22 од Конвенцијата на Меѓународната организација
на трудот, плановите составени во согласност со став 2 од овој член и укажува во
подоцнежните извештаи за напредокот во нивната примена.
Член 4
Надлежниот орган се консултира со повеќето организации на претставници на
работодавци и работници, доколку постојат, за мерките кои ќе се преземат за да се
спроведат одредбите од оваа Конвенција.
ДЕЛ II. ФУНКЦИИ
Член 5
Без негативно да се влијае на одговорноста на секој работодавец за здравјето и без
бедноста на работниците кои се вработени кај него, во однос на потребата работ
ниците да учествуваат во прашањата за безбедност и здравје при работа, службите
за заштита на здравјето при работа ги имаат следниве функции кои се адекватни и
соодветни за ризиците при работа на претпријатието:
(а)

идентификација и проценка на ризиците од опасности по здравјето на работ
ното место;

(б)

надзор на факторите во работната средина и работните пракси кои може да
влијаат на здравјето на работниците, вклучувајќи санитарни инсталации, кан
тини и сместување каде овие капацитети се обезбедени од страна на работода
вецот;

(в)

совети за планирање и организација на работата, вклучувајќи го и дизајнот на
работни места, совети за изборот, одржувањето и состојбата на машините и
другата опрема и за супстанциите кои се користат во работата;

(г)

учество во развојот на програми за подобрување на работните пракси како и
тестирање и оценување на здравствените аспекти на новата опрема;

(д)

совети за здравје, безбедност и хигиена при работа и за ергономија и индиви
дуална и колективна заштитна опрема;

(ѓ)

надзор на здравјето на работниците во врска со работата;
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(е)

промовирање на прилагодувањето на работата на работникот;

(ж) придонес кон мерките за стручна рехабилитација;
(з)

соработка при обезбедувањето информации, обука и едукација во полињата
на здравје и хигиена при работа и ергономија;

(ѕ)

организирање на прва помош и итно лекување;

(и)

учество во анализата на несреќите при работа и професионалните заболувања.
ДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЈА
Член 6

Се прави одредба за основањето на служби за заштита на здравјето при работа –
(а)

со закони и регулативи; или

(б)

со колективни договори или ако е поинаку договорено од страна на засегнатите
работодавци и работници; или

(в)

на кој било друг начин одобрен од страна на надлежниот орган после консул
тација со организациите на претставници на засегнати работодавци и работ
ници.
Член 7

1. Службите за заштита на здравјето при работа може да се организираат како служби
за едно претпријатие или како служби заеднички за повеќе претпријатија, како што
одговара.
2. Во согласност со националните услови и пракса, службите може да се организираат
од страна на –
(а)

претпријатијата или групи на засегнати претпријатија;

(б)

јавни органи или официјални служби;

(в)

институции за социјална сигурност;

(г)

кои било други тела овластени од страна на надлежниот орган;

(д)

комбинација од кои било од погоре наведените.
Член 8

Работодавецот, работниците и нивните претставници, доколку постојат, соработу
ваат и учествуваат во имплементацијата на организациски и други мерки поврзани
со службите за заштита на здравјето при работа на правична основа.
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ДЕЛ IV. УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА ДА ФУНКЦИОНИРААТ СЛУЖБИТЕ
Член 9
1. Во согласност со националното законодавство и пракса, службите за заштита на
здравјето при работа треба да бидат мултидисциплинарни. Составот на персоналот
се одредува според природата на должностите кои се извршуваат.
2. Службите за заштита на здравјето при работа ги извршуваат своите функции во
соработка со другите служби во претпријатието.
3. Се преземаат мерки, во согласност со националното законодавство и пракса, за
да се осигура адекватна соработка и координација помеѓу службите за заштита на
здравјето при работа и, како што одговара, другите тела засегнати со обезбедување
на здравствени услуги.
Член 10
Персоналот кој обезбедува услуги за заштита на здравјето при работа ужива
целосна професионална независност од работодавците, работниците и нивните
претставници, доколку постојат, во врска со функциите наведени во член 5.
Член 11
Надлежниот орган ги одредува квалификациите потребни за персоналот кој
обезбедува услуги за заштита на здравјето при работа, според природата на
должностите кои се извршуваат и во согласност со националното законодавство и
пракса.
Член 12
Надзорот на здравјето на работниците во врска со работата не вклучува загуба
на заработувачката за нив, е бесплатен и се одвива колку што може во текот на
работното време.
Член 13
Сите работници се информираат за опасностите по здравјето вклучени во нивната
работа.
Член 14
Работодавецот и работниците ги известуваат службите за заштита на здравјето при
работа за кои било познати фактори и за сомнителните фактори во работната
средина кои може да влијаат на здравјето на работниците.
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Член 15
Службите за заштита на здравјето при работа се известуваат за појави на болести
меѓу работниците и отсуство од работа поради здравствени причини, со цел да
можат да идентификуваат дали постои врска помеѓу причините за болести или
отсуство и какви било опасности по здравјето кои може да постојат на работното
место. Работодавецот нема да бара од персоналот кој обезбедува услуги за заштита
на здравјето при работа да ги потврдува причините за отсуство од работа.

Препорака бр.171 за служби за заштита на здравјето при
работа, 1985
Извадоци, ставови од 1 до 43
I. ПРИНЦИПИ НА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА
1. Секоја Членка треба, земајќи ги во предвид националните услови и пракса и во
консултација со повеќето организации на претставници на работодавци и работници,
доколку постојат, да формулира, имплементира и периодично да разгледува јасна
национална политика за служби за заштита на здравјето при работа кои треба да
вклучуваат општи принципи кои ги условуваат нивните функции, организација и
работа.
2. (1) Секоја Членка треба постепено да развива служби за заштита на здравјето при
работа за сите работници, вклучувајќи ги и оние во јавниот сектор и членовите на
кооперативите за производство, во сите гранки на економска активност и сите прет
пријатија. Одредбата треба да биде адекватна и соодветна на специфичните ризици
за здравјето во претпријатијата.
(2) Исто така треба да се направи одредба за такви мерки кои може да бидат неопходни
и разумно изводливи за да им се стави на располагање на самовработените лица
заштита аналогна на онаа предвидена во Конвенцијата за служби за заштита на
здравјето при работа, 1985 и во оваа Препорака.
II. ФУНКЦИИ
3. Улогата на службите за заштита на здравјето при работа треба да биде главно
превентивна.
4. Службите за заштита на здравјето при работа треба да утврдат програма за актив
ност прилагодена на претпријатието или претпријатијата на кои им служат, земајќи
ги во предвид особено опасностите при работа во работната средина како и пробле
мите специфични за гранките на економска активност.
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А. НАДЗОР НА РАБОТНАТА СРЕДИНА
5. (1) Надзорот на работната средина треба да вклучува –
(а)

идентификација и оценување на факторите во средината кои може да влијаат
на здравјето на работниците;

(б)

проценка на условите на професионална хигиена и фактори во организацијата
на работата кои може да предизвикаат ризици за здравјето на работниците;

(в)

проценка на колективната и личната заштитна опрема;

(г)

проценка каде што може на изложеноста на работниците на опасни агенси со
помош на валидни и општо прифатени методи за следење;

(д)

проценка на системите за контрола дизајнирани да ја елиминираат или нама
лат изложеноста.

(2) Таквиот надзор треба да се спроведе во врска со други технички служби на
претпријатието и во соработка со засегнатите работници и нивните претставници
во претпријатието или комитетот за безбедност и здравје, доколку постојат;
6. (1) Во согласност со националното законодавство и пракса, податоците кои се
резултат на надзорот на работната средина треба да се запишат на соодветен начин
и да им бидат достапни на работодавецот, работниците и нивните претставници во
засегнатото претпријатие или комитетот за безбедност и здравје, доколку постојат.
(2) Овие податоци треба да се користат врз основа на дискреција и само за да
обезбедат инструкции и совети за мерките за подобрување на работната средина и
здравјето и безбедноста на работниците.
(3) Надлежниот орган треба да има пристап до овие податоци. Тие може да се пренесат
од страна на службите за заштита на здравјето при работа до други со согласност
на работодавецот и работниците или нивните претставници во претпријатието или
комитетот за безбедност и здравје, доколку постојат.
7. Надзорот на работната средина треба да вклучува такви посети од страна на
персоналот кој обезбедува услуги за заштита на здравјето при работа кои можеби
се потребни за да се испитаат факторите во работната средина кои може да влијаат
на здравјето на работниците, здравствената состојба на работното место и условите
за работа.
8. Службите за заштита на здравјето при работа треба –
(а)

да спроведуваат следење на изложеноста на работниците на посебни опасности
по здравјето, кога е потребно;

(б)

да ги надгледуваат санитарните инсталации и другите капацитети за работни
ците, како на пример вода за пиење, кантини и живеалишта, кога се обезбеде
ни од страна на работодавецот;

(в)

да советуваат за можното влијание на употребата на технологии врз здравјето
на работниците;
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(г)

да учествуваат во и советуваат за изборот на опрема потребна за лична заштита
на работниците од опасности при работа;

(д)

да соработуваат во анализата на работата и во студијата на организација и ме
тоди на работа со цел да се осигура подобро прилагодување на работата на
работниците;

(ѓ)

да учествуваат во анализата на несреќи при работа и професионални заболу
вања и во програмите за превенција на несреќи.

9. Персоналот кој обезбедува услуги за заштита на здравјето при работа треба,
откако ќе ги информира работодавецот, работниците и нивните претставници, каде
што може –
(а)

да има слободен пристап до сите работни места и до постројките кои прет
пријатието ги обезбедува за работниците;

(б)

да има пристап до информациите кои се однесуваат на процесите, стандардите
за извршување, производите, материите и супстанциите кои се користат или
чија употреба се предвидува, под услов да ја зачуваат доверливоста на кои
било тајни информации кои можеби ќе ги дознаат што не влијаат на здравјето
на работниците;

(в)

заради анализа да може да земаат примероци на производи, материи и суп
станции кои се користат или со кои се ракува.

10. Треба да се консултираат службите за заштита на здравјето при работа во врска
со приложените модификации во работните процеси или во условите за работа кои
се склони да имаат влијание врз здравјето или безбедноста на работниците.
Б. НАДЗОР НА ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ
11. (1) Надзорот на здравјето на работниците треба да ги вклучува, во случаите и
според условите наведени од страна на надлежниот орган, сите проценки потребни
да се заштити здравјето на работниците, што може да вклучува –
(а)

проценка на здравјето на работниците пред да им се назначат специфични
задачи кои може да вклучат опасност за нивното здравје или здравјето на
другите;

(б)

проценка на здравјето на периодични интервали во текот на вработувањето
кое вклучува изложеност на одредена опасност по здравјето;

(в)

проценка на здравјето при продолжување со работа после долготрајно отсуство
заради здравствени причини со цел да се одредат можните професионални
причини, да се препорача соодветно дејство за да се заштитат работниците
и да се одредат квалификациите на работникот за работата и потребите од
повторно назначување и рехабилитација;

(г)

проценка на здравјето при и после завршување на задачите кои вклучуваат
опасности кои може да предизвикаат или придонесат за идно оштетување на
здравјето.
(2) Треба да се усвојат одредби за да се заштити приватноста на работниците и за да
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се осигура дека надзорот на здравјето не се користи за дискриминаторни цели или
на кој било друг начин штетен за нивните интереси.
12. (1) Во случајот на изложеност на работниците на специфични опасности при
работа, како дополнување на проценките на здравјето предвидени во став 11 од
оваа Препорака, надзорот на здравјето на работниците треба да вклучува, каде што
може, прегледи и истражувања кои можеби се потребни за да се откријат нивоа на
изложеност и рани биолошки ефекти и одговори.
(2) Кога постои валиден и општо прифатен метод на биолошко следење на здравјето
на работниците за рано откривање на ефектите врз здравјето на изложеност на
специфични опасности при работа, може да се користи за да се идентификуваат
работници на кои им треба детален медицински преглед, само со согласност на
индивидуалниот работник.
13. Службите за заштита на здравјето при работа треба да се информираат за појавите
на болести меѓу работниците и отсуствата од работа заради здравствени причини
со цел да можат да идентификуваат дали постои врска помеѓу причините за болести
или отсуства и опасностите по здравјето кои може да постојат на работното место.
Работодавецот не треба да бара од персоналот кој обезбедува услуги за заштита на
здравјето при работа да ги потврди причините за отсуство од работа.
14. (1) Службите за заштита на здравјето при работа треба да ги евидентираат
податоците за здравјето на работниците во лични доверливи здравствени картони.
Овие картони исто така треба да содржат информации за работите кои ги имале
работниците, за изложеноста на опасностите при работа вклучени во нивната работа
и за резултатите од проценките на изложеноста на работниците на овие опасности.
(2) Персоналот кој обезбедува услуги за заштита на здравјето при работа треба да
има пристап до личните здравствени картони само до степен што информациите
содржани во картоните се важни за извршувањето на нивните должности. Кога
картоните содржат лични информации опфатени со медицинска доверливост овој
пристап треба да биде ограничен на медицинскиот персонал.
(3) Личните податоци поврзани со проценките на здравјето може да се пренесат на
други само со информирана согласност на засегнатиот работник.
15. Условите според кои, и времето за кое, треба да се чуваат личните здравствени
картони, условите под кои тие може да се пренесат и мерките кои се потребни за
да се чуваат доверливо, особено кога информациите кои ги содржат се наоѓаат во
компјутер, треба да се препишат со национални закони или регулативи или од
страна на надлежен орган или, во согласност со националната пракса, да бидат
управувани од прифатени етички упатства.
16. (1) После завршување на препишаниот медицински преглед заради одредување
на физичката подготвеност за работа која вклучува изложеност на одредена
опасност, лекарот кој го извршил прегледот треба да ги пренесе своите заклучоци
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во писмена форма до работникот и работодавецот.
(2) Овие заклучоци не треба да содржат информации од медицинска природа; тие
може, како што одговара, да укажуваат на физичката подготвеност за предложеното
назначување или да ги одредат видовите на работа и условите за работа кои се
медицински контраиндицирани, привремено или трајно.
17. Кога продолженото вработување на работникот на одредено работно место е
контраиндицирано заради здравствени причини, службата за заштита на здравјето
при работа треба да соработува со цел да најде алтернативно вработување за него во
претпријатието или друго соодветно решение.
18. Кога е забележано професионално заболување преку надзор на здравјето на ра
ботникот, за тоа треба да се извести надлежниот орган во согласност со национал
ното законодавство и пракса. Работодавецот, работниците и претставниците на ра
ботниците треба да бидат известени дека ова известување е спроведено.
В. ИНФОРМИРАЊЕ, ЕДУКАЦИЈА, ОБУКА, СОВЕТИ
19. Службите за заштита на здравјето при работа треба да учествуваат во дизајнирањето
и имплементирањето на програми за информирање, едукација и обука за здравје и
хигиена во врска со работата за персоналот на претпријатието.
20. Службите за заштита на здравјето при работа треба да учествуваат во обуката
и редовната преквалификација на персоналот за прва помош и во постепената и
континуирана обука на сите работници во претпријатието кои придонесуваат за
безбедноста и здравјето при работа.
21. Со цел да се промовира прилагодувањето на работата на работниците и да се
подобрат условите за работа и работната средина, службите за заштита на здравјето
при работа треба да делуваат како советници за здравје и хигиена при работа и ерго
номија за работодавците, работниците и нивните претставници во претпријатието
и комитетот за безбедност и здравје, доколку постојат, и треба да соработуваат со
телата кои веќе делуваат како советници во ова поле.
22. (1) Секој работник треба да биде информиран на адекватен и соодветен начин за
опасностите по здравјето вклучени во неговата работа, за резултатите од здравстве
ните прегледи кои му биле извршени и за проценката на неговото здравје.
(2) Секој работник треба да има право да му се поправат сите податоци кои се по
грешни или кои може да доведат до грешка.
(3) Како дополнување, службите за заштита на здравјето при работа треба да им
обезбедат на работниците лични совети во врска со нивното здравје поврзани со
работата.
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Г. ПРОГРАМИ ЗА ПРВА ПОМОШ, ЛЕКУВАЊЕ И ЗДРАВЈЕ
23. Земајќи ги во предвид националното законодавство и пракса, службите за заш
тита на здравјето при работа во претпријатијата треба да обезбедат прва помош и
итно лекување во случаи на несреќи или малку нарушено здравје на работниците
на работното место и треба да соработуваат при организирањето на прва помош.
24. Земајќи го во предвид организирањето на превентивна медицина на национално
ниво, службите за заштита на здравјето при работа може, каде што е можно и
соодветно –
(а)

да спроведуваат имунизации во поглед на биолошки опасности во работната
средина;

(б)

да учествуваат во кампањи за заштита на здравјето;

(в)

да соработуваат со здравствените органи во рамките на програмите за јавно
здравје.

25. Земајќи ги во предвид националното законодавство и пракса и после консултација
со повеќето организации на претставници на работодавци и работници, доколку
постојат, надлежниот орган треба, кога е потребно, да ги овласти службите за
заштита на здравјето при работа, во договор со сите засегнати, вклучувајќи го и
работникот и неговиот доктор или службата за примарна здравствена заштита, каде
што е применливо, да ги преземе или да учествува во една или повеќе од следниве
функции:
(а)

лекување на работници кои не прекинале со работа или кои продолжиле да
работат после отсуство;

(б)

лекување на жртви на несреќи при работа;

(в)

лекување на професионални заболувања и на нарушување на здравјето
влошено со работа;

(г)

медицински аспекти на стручна едукација и рехабилитација.

26. Земајќи ги предвид националното законодавство и пракса во врска со орга
низирање на здравствена заштита и оддалеченоста од клиниките, службите за
заштита на здравјето при работа може да се вклучат во други здравствени актив
ности, вклучувајќи куративна медицинска грижа, медицинска грижа за работни
ците и нивните семејства, бидејќи се овластени од страна на надлежниот орган во
консултација со повеќето организации на претставници на работодавци и работ
ници, доколку постојат.
27. Службите за заштита на здравјето при работа треба да соработуваат со другите
служби засегнати со утврдувањето на планови за итно делување во случај на пого
леми несреќи.
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Д. ДРУГИ ФУНКЦИИ
28. Службите за заштита на здравјето при работа треба да ги анализираат резултатите
од надзорот на здравјето на работниците и на работната средина како и резултатите
од биолошкото следење и од личното следење на изложеноста на работниците на
опасности при работа, доколку постојат, со цел да се проценат можните врски по
меѓу изложеноста на опасности при работа и нарушувањето на здравјето и да се
предложат мерки за подобрување на условите за работа и работната средина.
29. Службите за заштита на здравјето при работа треба да изготват планови и из
вештаи на соодветни интервали во врска со нивните активности и здравствената
состојба во претпријатието. Овие планови и извештаи треба да бидат достапни за
работодавецот и претставниците на работници во претпријатието или комитетот
за безбедност и здравје, доколку постојат, и да му бидат достапни на надлежниот
орган.
30. (1) Службите за заштита на здравјето при работа, во консултација со претставни
ците на работодавци и работници, треба да придонесат при истражување, во рам
ките на границите на нивните ресурси, со тоа што ќе учествуваат во студии или
истраги во претпријатието или во релевантна гранка на економска активност, на
пример, со цел да се соберат податоци за епидемиолошки цели и да се ориентираат
нивните активности.
(2) Резултатите од мерењата спроведени во работната средина и од проценките на
здравјето на работниците може да се користат за целите на истражувањето, кои се
предмет на одредбите на ставовите 6(3), 11(2) и 14(3) од оваа Препорака.
31. Службите за заштита на здравјето при работа треба да учествуваат заедно со
другите служби во претпријатието, каде што може, во преземањето на мерки за да
се спречат активностите на претпријатието да имаат негативен ефект врз општата
животна средина.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА
32. Службите за заштита на здравјето при работа треба, колку што е можно, да бидат
лоцирани во рамките на или во близина на местото на вработување, или треба да
бидат организирани на таков начин што ќе осигураат дека нивните функции се
спроведуваат на местото на вработување.
33. (1) Работодавецот, работниците и нивните претставници, доколку постојат, тре
ба да соработуваат и учествуваат во имплементирањето на организациски и други
мерки поврзани со службите за заштита на здравјето при работа на правична основа.
(2) Во согласност со националните услови и пракса, работодавците и работниците
или нивните претставници во претпријатието или комитетот за безбедност и
здравје, доколку постојат, треба да учествуваат во донесувањето на одлуки кои
влијаат на организацијата и работата на овие служби, вклучувајќи ги оние поврзани
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со вработувањето на персоналот и планирањето на програмите на службите.
34. (1) Службите за заштита на здравјето при работа може да бидат организирани
како служби во рамките на едно претпријатие или како служби заеднички за неколку
претпријатија, како што одговара.
(2) Во согласност со националните услови и пракса, службите за заштита на здравјето
при работа може да бидат организирани од страна на –
(а)

претпријатијата или групи на засегнати претпријатија;

(б)

јавни органи или официјални служби;

(в)

институции за социјална сигурност;

(г)

кои било други тела овластени од страна на надлежниот орган;

(д)

комбинација од кои било од погоре наведените.

(3) Надлежниот орган треба да ги одреди околностите во кои, во отсуство на
служба за заштита на здравјето при работа, соодветни постојни служби може, како
привремена мерка, да бидат прифатени како овластени тела во согласност со точка
2(г) од овој став.
35. Во ситуации кога надлежниот орган, после консултација со организациите на
претставници на засегнати работодавци и работници, доколку постојат, одлучил дека
основањето на служба за заштита на здравјето при работа, или пристапот до таква
служба, не се изводливи, претпријатијата треба, како привремена мерка, да направат
уредувања, после консултација со претставниците на работници во претпријатието
или комитетот за безбедност и здравје, доколку постојат, со локална медицинска
служба за да се спроведат здравствени прегледи препишани со националните закони
или регулативи, за да се обезбеди надзор на здравствената состојба во средината во
претпријатието и за да се осигура дека правилно се организирани првата помош и
итното лекување.
IV. УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА ДА ФУНКЦИОНИРААТ СЛУЖБИТЕ
36.(1) Во согласност со националното законодавство и пракса, службите за заштита
на здравјето при работа треба да бидат составени од мултидисциплинарни тимови
чиј состав треба да се одреди според природата на должностите кои се извршуваат.
(2) Службите за заштита на здравјето при работа треба да имаат доволен технички
персонал со специјализирана обука и искуство во такви полиња како на пример
медицина на труд, професионална хигиена, ергономија, здравствена нега при ра
бота и други релевантни полиња. Тие треба, колку што е можно, да бидат во тек со
напредокот во научното и техничкото знаење потребно за извршување на нивните
должности и треба да имаат можност да го прават тоа без загуба на заработувачка.
(3) Службите за заштита на здравјето при работа треба да го имаат потребниот
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административен персонал за да функционираат.
37.(1) Професионалната независност на персоналот кој обезбедува услуги за
заштита на здравјето при работа треба да биде заштитена. Во согласност со
националното законодавство и пракса, ова може да се направи преку закони и
регулативи и соодветни консултации помеѓу работодавецот, работниците и нивните
претставници и комитетите за безбедност и здравје, доколку постојат.
(2) Надлежниот орган треба, каде што е соодветно и во согласност со националното
законодавство и пракса, да ги одреди условите за започнување и завршување на
вработувањето на персоналот на службите за заштита на здравјето при работа
во консултација со организациите на претставници на засегнати работодавци и
работници.
38. Секое лице кое работи во служба за заштита на здравјето при работа треба
да ја почитува професионалната тајност во поглед на медицински и технички
информации до кои може да дојде во врска со неговите функции и активности
на службата, со исклучок на случаи предвидени со националните закони или
регулативи.
39.(1) Надлежниот орган може да препише стандарди за просториите и опремата
кои им се потребни на службите за заштита на здравјето при работа за да ги извршат
своите функции.
(2) Службите за заштита на здравјето при работа треба да имаат пристап до соодветни
објекти за извршување на анализи и тестови потребни за надзор на здравјето на
работниците и на работната средина.
40.(1) Во рамките на мултидисциплинарниот пристап, службите за заштита на
здравјето при работа треба да соработуваат со –
(а)

оние служби кои се засегнати со безбедноста на работниците во претпријатието;

(б)

разни производствени единици или одделенија, со цел да им помогнат во
формулирањето и имплементирањето на релевантни превентивни програми;

(в)

кадровско одделение и други засегнати одделенија;

(г)

претставниците на работници во претпријатието, претставниците за безбед
ност на работниците и комитетот за безбедност и здравје, доколку постојат.

(2) Службите за заштита на здравјето при работа и службите за заштита на безбедно
ста при работа може да бидат организирани заедно, каде што може.
41. Службите за заштита на здравјето при работа треба исто така, каде што е потребно,
да имаат контакти со надворешните служби и тела кои се занимаваат со прашања
на здравје, хигиена, безбедност, стручна рехабилитација, преквалификација и по
вторно назначување, услови за работа и благосостојба на работниците, како и со
службите за инспекција и со националното тело кое е назначено да учествува во Ме
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ѓународниот систем на трудот за тревога при опасности за безбедност и здравје при
работа основан во рамките на Меѓународната организација на трудот.
42. Лицето одговорно за службата за заштита на здравјето при работа треба, во
согласност со одредбите на став 38, да може да се консултира со надлежниот ор
ган откако ги информирал претставниците на работниците во претпријатието и
работодавецот или комитетот за безбедност и здравје, доколку постојат, за импле
ментирањето на стандарди за безбедност и здравје при работа во претпријатието.
43. Службите за заштита на здравјето при работа на едно национално или мултина
ционално претпријатие со повеќе од една фирма треба да обезбедат највисок стан
дард на услугите, без дискриминација, за работниците во сите свои фирми, без раз
лика на местото или земјата каде се лоцирани.
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ПРЕГЛЕД НА МОДЕЛ ЗА
ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛЕН
ПРОФИЛ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА1
1.

АНЕКС IV

Национална регулаторна рамка

Овој дел треба да ги идентификува и концизно да ги опише, на почетокот, различ
ните применливи инструменти кои ја сочинуваат националната регулаторна рамка,
а потоа, доброволните технички стандарди и упатства кои се прифатени како сигур
ни референци на национално ниво.

1.1

Закони и регулативи

1.1.1

Вклучување на упатувања до барањата за безбедност и здравје при работа во
уставот на земјата, доколку има.

1.1.2

Закони, акти или регулативи, како и договори за колективно договарање.

1.1.3

Закони и регулативи кои опфаќаат аспекти поврзани со безбедност и здравје
при работа но се издадени под други министерства (здравје, земјоделство,
животна средина, индустрија, транспорт, итн.).

1.1.4

Наведете ги Конвенциите за безбедност и здравје при работа на МОТ кои се
ратификувани од страна на вашата земја, се во процес да бидат ратификувани
и се избрани за ратификација во иднина.

1.2

Технички стандарди, упатства и системи за управување во врска со
безбедност и здравје при работа

1.2.1

Наведете информации за имплементацијата на системите за управување
со безбедност и здравје при работа на ниво на претпријатие и кое било
национално регулаторно или промотивно дејство за да се применат овие
системи, вклучувајќи иницијативи. Назначете доколку упатствата на МОТ за
управување со безбедност и здравје при работа се користат или се користеле
како основа за делување во оваа област. Назначете доколку се утврдени
шеми за ревизија и издавање сертификати за системите за управување со
безбедност и здравје при работа, и ако се, опишете ги во детали механизмот
и врската со регулаторните системи доколку постои.

1.2.2

Наведете информации за националните и меѓународните технички стандар
ди кои се користат или применуваат според постојните регулативи или на
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доброволна основа. Наведете го типот и изворот на стандардот. Обезбедете
примери и врска со регулаторните системи доколку има.
1.2.3

Наведете информации за употребата на кодекси за работа на МОТ од страна
на надлежните органи, претпријатија и синдикати.

2. Национални надлежни органи
Вклучете го назначениот орган или тело или органи или тела одговорни за без
бедност и здравје при работа. Кога може, исто така вклучете податоци за човечки и
економски ресурси (број на персонал, нивоа на буџет, итн.) за секој систем, агенција,
надлежен орган или тело.
3. Системи за инспекција и спроведување
Наведете го и опишете го кој било инспекторат или систем за инспекција кој има
значајна улога во примената на националните закони и регулативи за безбедност и
здравје при работа како на пример трудов инспекторат, фабрички инспекторати,
инспекторати за здравје при работа, итн. За секој систем за инспекција, треба да се
обезбедат следниве информации доколку ги има:
•
•
•
•
•
•
•
•

Обем на покриеност на секторите (здравје, хемикалии, транспорт, градеж
ништво, рудници, техничка опрема, итн.);
Обем на овластување за спроведување и негова врска со постојниот закон
или регулатива, доколку има;
Поврзано министерство или одговорно тело или администрација;
Структура и географска распределба доколку е применливо;
Ниво на човечки ресурси (број на инспектори) и распределба на вештини
(општи услови за работа, безбедност и здравје при работа, обука, подигну
вање на свеста, истрага или ревизија, итн.);
Вкупен број на претпријатија опфатени со секој систем за инспекција;
Кои било други важни информации, доколку има, за да се карактеризира
обемот на работа за инспекција (број и типови на инспекции спроведени
годишно, број на обвинувања, итн.); и
Ниво и тип на учество на инспекторите во обука и советодавни услуги, до
колку има.

4. Механизми за консултација, координација и соработка
Овој дел треба да обезбеди информации за сите постојни механизми кои се утвр
дени за да се осигура координација и соработка меѓу сите социјални партнери со
одговорности во имплементирањето и управувањето со системите за безбедност и
здравје при работа на национални нивоа и нивоа на претпријатие како на пример
национални трипартитни советодавни тела, министерство, национални одбори
или комитети, механизми за соработка и учество на организации на работодавци
и работници
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4.1 На национално ниво
За секој механизам вклучете информации за обемот, членството, овластувањата
(советодавни, итн.) и местото на достава (до кој министер или министерство). По
себно внимание треба да се посвети на нивото на учество на организациите на ра
ботодавци и работници во овие механизми. Опишете ги постојните структури по
врзани со регионални или други територијални судски надлежности.

4.2 На ниво на претпријатие
Треба да се обезбедат информации за барањата за безбедност и здравје при работа
вклучени во договорите за колективно договарање со особено упатување до осно
вањето и функцијата на комитетите за безбедност или здружените комитети за без
бедност и здравје. Треба да се наведе дали ова вклучување е регулирано или само дел
од процесот на колективно договарање.
5. Национални механизми за преглед
Тука треба да се вклучат сите постојни национални совети, комисии, одбори, коми
тети или други тела за безбедност и здравје при работа со одговорност периодично
да ги разгледуваат националното законодавство, политики и делувања во областа
на безбедноста и здравјето при работа. Назначете го степенот до кој се вклучени
националните организации на работодавци и работници или се консултирани за
функциите на овие тела.
6. Информативни и советодавни служби и механизми
6.1

Набројте ги националните информативни центри или други слични тела
или механизми посветени на создавањето, собирањето и/или ширењето на
информации за безбедност и здравје при работа како на пример билтени,
брошури, памфлети, листи со податоци, бази на податоци, итн. Назначете
ја врската доколку има (национален центар или центар за соработка) со мре
жата на Меѓународен информативен центар (CIS) за безбедност и здравје
при работа на МОТ. Обезбедете податоци за нивото на технички капаци
тети како на пример капацитет за ширење на информации преку интернет,
публикации, итн.

6.2

Набројте ги сите назначени советодавни служби и механизми за безбедност
и здравје при работа, како на пример служби за трудова инспекција, центри
за безбедност и здравје при работа или посветени агенции или тела, како и
приватни даватели на услуги.

7. Служби за заштита на здравјето при работа
Вклучете ги сите назначени национални системи, агенции или тела кои имаат регу
латорна одговорност за, или се вклучени во следење на средината/изложеноста,
медицински прегледи и надзор на здравјето на работниците и советодавни служби.
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Назначете ја постојната интеграција или врските на таквите служби со националните
системи за примарна здравствена заштита.
8. Лаборатории за безбедност и здравје при работа
Вклучете ги клучните национални или назначени тела одговорни за спроведување
на аналитичка работа или работа на оценување поврзана со одредувањето на изло
женоста на работникот на различни опасности при работа (анализа на примероци
на воздух, биолошки примероци, аудиометрично тестирање, итн.). Обезбедете ин
формации за нивото на технички можности доколку може, како и евентуалното
учество во шемите за акредитација.
9. Шеми за социјална сигурност и осигурување и служби за надоместок
Опишете ги постојните шеми за надоместок, социјална сигурност или осигурување
кои ги опфаќаат смртните случаи и повредите при работа и професионалните за
болувања. Вклучете го степенот на покриеност и агенциите или телата одговорни
за администрација на таквите шеми. Назначете ги врските со или вклученоста во
собирањето и постапувањето со статистики на несреќи при работа и професионални
заболувања. Назначете доколку е обезбедена финансиска поддршка од страна на те
лата за надоместок за имплементирањето на програмите за превенција.
10. Структури за едукација, обука и подигнување на свеста
10.1

Курсеви на универзитет и колеџ поврзани со безбедност и здравје при рабо
та. Назначете постоење; тип, како на пример диплома за јавно здравје, без
бедност и здравје при работа или трудова медицина, дипломи за техничар
по безбедност и здравје при работа; и број на дипломирани годишно во
секоја категорија.

10.2

Структури за обука организирани од страна на организации на работодавци
и работници (идентитет и капацитети за обука по лица годишно).

10.3

Институции кои спроведуваат обука која е законски потребна за специјалисти
по безбедност и здравје при работа како на пример службеници за безбедност,
членови на комитети за безбедност, или обука за испорака на сертификати
по одредени вештини како на пример градење со помош на скеле, работење
со специјална опрема како на пример кранови или машини за ринење земја,
итн. Обезбедете, доколку има, листа на вештини за кои е потребна обука со
сертификат и информации за институциите кои обезбедуваат ваков вид на
обука (број на лица кои се обучени годишно, итн.).

10.4

Обука и едукативни функции на национални совети и здруженија за без
бедност.

11. Специјализирани технички, медицински и научни институции
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11.1

Наведете ги постојните центри за контрола на отрови, нивните врски со
службите за заштита на здравјето при работа доколку има и нивото на чо
вечки и финансиски ресурси посветени на центрите за контрола на отрови.

11.2

Тела за стандардизирање, односно тела кои создаваат технички стандарди
или обезбедуваат стручност потребна да се потврди сообразноста на маши
ните, процесите и другите механизми со регуалторните барања во врска со
безбедноста. Примерите вклучуваат издавање на сертификати за садови под
притисок, електрични алати и машини, опрема за чување на машини, итн.

11.3

Институции и лаборатории специјализирани во областа на проценка на
опасности и ризици при работа поврзани со хемикалии (токсикологија,
епидемиологија, безбедност на производи, итн.). Наведете ги назначените
и приватните тела посебно.

11.4

Спремност за итни случаи, служби за предупредување и одговор, како на
пример општонародна одбрана, противпожарни бригади, спасители при
излевање на хемикалии обучени да се справат со поголеми итни случаи, итн.

11.5

Невладини тела вклучени во активности поврзани со безбедност и здравје
при работа, како на пример професионални здруженија со активности ди
ректно поврзани со аспекти на безбедност и здравје при работа, како на
пример специјалисти за безбедност и здравје при работа, лекари по трудово
здравје, хемичари, инженери за безбедност, итн.

12. Вкупно национално ниво на човечки ресурси активни во областа на без
бедност и здравје при работа.
12.1

Доколку овие податоци се делумно вклучени во претходните делови, во
овој дел сумирајте ги во табеларна форма. Колку што е можно вклучете
информации за правни и едукативни барања за квалификации за секоја
професија.

12.2

Број на лекари по трудово здравје.

12.3

Број на медицински сестри по трудово здравје.

12.4

Број на специјалисти за безбедност и здравје при работа, вклучувајќи
инженери и техничари за безбедност.

12.5

Број на инспектори. Наведете според група за секоја опфатена област (труд,
здравје, безбедност и здравје при работа, безбедност при работа со машини,
итн.).

12.6

Број на специјалисти за заштита на животната средина.

13. Статистика за несреќи при работа и професионални заболувања
13.1
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на кодексот за работа на МОТ за евидентирање и известување на несреќи
при работа и професионални заболувања.
13.2

Назначете го присуството на национална листа на професионални заболу
вања и механизмите кои се достапни за нејзино периодично разгледување и
ажурирање.

13.3

Обезбедете го бројот на повреди при работа годишно за последните пет
години (вкупно и по сектор на економска активност). Исто така обезбедете,
ако е можно, проценка на нецелосно пријавување како % размер, со опис на
методологијата за пресметка која се користела.

14. Политики и програми на организациите на работодавци и работници
Обезбедете опис на, или назначете ако, елементите наведени подолу постојат во
овие организации.

14.1 Организации на работодавци
14.1.1 Изјава за политика за безбедност и здравје при работа.
14.1.2 Структура за имплементирање на политика (единица за безбедност и здравје
при работа, комитет за безбедност и здравје при работа).
14.1.3 Програми: обука, информирање и кампањи за подигнување на свеста за
членовите.
14.1.4 Елементи за безбедност и здравје при работа во колективното договарање.
14.1.5 Учество во национален трипартитен дијалог.

14.2 Организации на работници
14.2.1 Изјава за политика за безбедност и здравје при работа.
14.2.2 Структура за имплементирање на политика (единица за безбедност и здравје
при работа, комитет за безбедност и здравје при работа).
14.2.3 Програми: обука, информирање и кампањи за подигнување на свеста за
членовите.
14.2.4 Елементи за безбедност и здравје при работа во колективното договарање.
14.2.5

Учество во национален трипартитен дијалог.

15. Редовни и тековни активности поврзани со безбедност и здравје при
работа
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15.1.1 Наведете ги редовните активности на национално ниво дизајнирани да го
подобрат нивото на превенција и заштита.
15.1.2 Национални иницијативи како на пример кампањи за подигнување на
свеста, денови (недела) на безбедност, медиумски кампањи, итн. (назначете
ја нивната периодичност доколку се користат овие средства).
15.1.3 Индустриски иницијативи (како на пример програми за одговорна грижа
или управување со производ, имплементирање на пристапи на систем за
управување со безбедност и здравје при работа, ISO 9000 и 14000, шеми за
издавање сертификати, итн.).

15.2

Здружени синдикати и активности и иницијативи на работодавци за
безбедност и здравје при работа.

16.

Меѓународна соработка

Наведете градење на капацитети на национално ниво, техничка соработка или други
меѓународно базирани или мотивирани активности директно поврзани со сите ас
пекти на безбедноста и здравјето при работа и животната средина. Обезбедете детали
за агенциите за финансирање, вклучените меѓувладини и невладини организации.
17.

Општи податоци за замјата

17.1

Демографски податоци

17.1.1

Вкупно население.

17.1.2 Вкупно економски активно население (вработени лица во сите сектори).
Обезбедете проценти по сектор на економска активност доколку може.
17.1.2.1 Мажи работници (во милиони или % од бројот во 17.1.2).
17.1.2.2 Млади мажи работници (14 до 18 години).
17.1.2.3 Работнички (во милиони или % од бројот во 17.1.2).
17.1.2.4 Млади работнички (14 до 18 години).
17.1.3 Обезбедете ако е можно проценка во % на мажи, жени и млади работници
вработени во секој сектор на економска активност.
17.1.4 Исто така назначете процент на работна сила која се смета дека е активна
во неформалната економија и затоа не е или е маргинално опфатена со
безбедност и здравје при работа, мерки или шеми за социјална заштита
(социјална сигурност, осигурување од несреќи, надоместок на работници,
итн.).
17.2
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17.2.1 Процент од целото население со степен на способност за читање и пишува
ње на националниот јазик барем на ниво на основно образование.
17.2.2 Процент на работна сила со степен на способност за читање и пишување на
националниот јазик барем на ниво на основно образование.

17.3

Економски податоци

17.3.1

Бруто домашен производ (БДП).

17.3.2

Годишен доход по глава на жител.

17.3.3 Проценето целокупно ниво на ресурси (во американски долари или како
процент на БДП) посветени на превентивни и заштитни мерки за безбедност
и здравје при работа и спроведување на законодавство. Овие може да се про
ценат со пресметување на приближните или просечните буџети на институ
циите и телата.
18.

Други важни информации

Националното тело или експертот одговорен за подготвување на националниот
профил треба да ги направи достапни сите национални или други извештаи важни
за прашањата поврзани со безбедноста и здравјето при работа во земјата, како на
пример годишни извештаи креирани од страна на националните институции одго
ворни за имплементирањето на разни аспекти на безбедност и здравје при работа.
Исто така доколку може треба да се обезбедат копии од овие текстови на главните
закони и регулативи за безбедност и здравје при работа.
19.

Елементи за внесени податоци во анализата на ситуација

Во овој дел, експертот треба да обезбеди прелиминарна анализа на собраните по
датоци и да ги сумира клучните точки и елементи кои може да бидат корисни при
отпочнување на анализа на ситуација со цел да се идентификуваат приоритети за
делување кои треба да се разгледаат за делување според националната програма. Ова
би вклучувало главно предности, слабости и празнини поврзани со системите, ме
тодологијата, инфраструктурите, вештините и капацитетите, економските и другите
аспекти кои влијаат на имплементирањето на систем за безбедност и здравје при
работа во земјата.
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Забелешка
1. Документ на Меѓународната канцеларија на трудот развиен во контекст на подготовки за
општата дискусија на Меѓународната конференција на трудот од 2003 за активности поврзани со
стандардите на МОТ во областа на безбедност и здравје при работа и во контекст на усвојување
на Конвенцијата бр.187 и Препораката бр.197 за промотивна рамка за безбедност и здравје при
работа, 2006.
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ЛИСТА ЗА РАБОТОДАВЦИ
КОИ ПИШУВААТ ИЗЈАВА ЗА
ПОЛИТИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

АНЕКС V

Следнава листа е наменета како помош при изготвувањето и разгледувањето на ва
шата изјава за политика за безбедност. Некои од наведените точки може да не се
важни во вашиот случај, или може да има дополнителни точки кои вие ќе сакате да
ги опфатите.

Општи размислувања
•

Дали изјавата претставува обврска за безбедност и здравје и дали вашите
обврски кон вработените се јасни?

•

Дали изјавата кажува кој виш соработник е одговорен за да види дека е импле
ментирана и да ја разгледува и како ќе се направи тоа?

•

Дали е потпишана и дали сте ставиле датум вие или партнер или раководен
орган?

•

Дали се земени во предвид мислењата на директори и надзорници, претстав
ници за безбедност и мислењата на комитетот за безбедност?

•

Дали однапред се дискутирало за должностите наведени во изјавата со
засегнатите луѓе и дали била прифатена од нивна страна, и дали тие сфаќаат
како ќе се оцени нивното извршување и кои ресурси ги имаат на располагање?

•

Дали во изјавата е јасно наведено дека соработката на сите вработени е важна
за успехот на вашата политика за безбедност и здравје?

•

Дали објаснува како вработените ќе бидат вклучени во прашањата поврзани
со безбедност и здравје, на пример со тоа што ќе бидат консултирани, ќе
учествуваат во инспекциите и ќе заседаваат на комитетот за безбедност?

•

Дали јасно покажува како се распределени должностите за безбедност и
здравје и дали се опишани одговорностите на различни нивоа? Дали кажува
кој е одговорен за следниве работи (вклучувајќи заменици доколку има)?
•
известување за истраги и евидентирање на несреќи
•
мерки на претпазливост во случај на пожар, вежби во случај на
пожар, постапки за евакуација
•
прва помош
•
инспекции за безбедност
•
програма за обука
•
осигурување дека се исполнети правните барања, на пример редовно
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тестирање на лифтови и известување на инспекторот за безбедност
и здравје во врска со несреќи.

Посебни размислувања
Машински постројки и супстанции
•

Одржување на работното место, вклучувајќи ги скалилата, подовите, влезовите
и излезите, тоалетите, итн., во безбедна и чиста состојба со чистење, одржување
и поправка.

•

Одржување на опремата како на пример алати, скали, итн. Дали тие се во
безбедна состојба?

•

Одржување и соодветна употреба на опремата за безбедност како на пример
шлемови, чизми, очила, заштитни маски, итн.

•

Одржување и соодветна употреба на машински постројки, машини и зашти
тни средства. Редовно тестирање и одржување на лифтови, дигалки, кранови,
системи за притисок, бојлери и други опасни машини, итна поправка и без
бедни методи за тоа. Одржување на електрични постројки и опрема.

•

Безбедно складирање, ракување со, пакување, означување и транспорт на
опасни супстанции.

•

Контроли за работа која вклучува штетни супстанции како на пример олово и
азбест.

•

Воведување на нови машински постојки, опрема или супстанции на работното
место – преку испитување, тестирање и консултација со работната сила.

Други опасности
•

Проблеми со бучава – носење на заштита за ушите и контрола на бучавата кај
изворот.

•

Спречување на непотребен или неовластен влез во опасни области.

•

Подигнување на тежок или компликуван за ракување товар.

•

Заштита на безбедноста на вработените од напад при ракување со или транс
портирање на пари или скапоцености на работодавецот. Посебни опасности
за вработените кога работат на непозната локација, вклучувајќи дискусија со
менаџерот на локацијата кога е потребно.

•

Контрола на транспорт на работи, пр. виљушкари, со тоа што употребата се
ограничува на искусни и авторизирани оператори или обучени оператори
(што треба целосно да се занимава со аспектите на безбедност).

Итни случаи
•

Осигурување дека се обележани, не се заклучени и не се блокирани излезите
во случај на пожар.

•

одржување и тестирање на противпожарната опрема, вежби во случај на пожар
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и постапки за евакуација.
•

прва помош, вклучувајќи име и локација на лицето одговорно за прва помош
и на заменикот, и локација на кутијата за прва помош.

Информирање
•

Давање информации на вработените во врска со општите должности според
националното законодавство и посебните правни барања поврзани со нивната
работа.

•

Давање на потребни информации на вработените во врска со супстанциите,
машинските постројки, машините и опремата со која доаѓаат во контакт.

•

Дискусија со изведувачите, пред да дојдат на местото, за тоа како можат да
планираат да ја извршат својата работа, дали им треба ваша опрема за да им
помогне, дали може да работат во изолирана област или кога дел од постројката
е затворена и, ако не е, какви опасности може да создадат за вашите вработени
и обратно.

Обука
•

Обука на вработени, надзорници и менаџери за да им се овозможи да работат
безбедно и ефикасно да ги извршуваат своите одговорности за безбедност и
здравје.

Надзор
•

Надзор на вработени колку што е потребно за нивна безбедност – особено
млади работници, ново вработени и вработени кои извршуваат непознати
задачи.

Вршење проверки
•

Редовни инспекции и проверки на работното место, машинските уреди и
работните методи.

Извор: Извршен орган за безбедност и здравје, Обединето Кралство: Пишување на политика за
безбедност: Упатство за работодавци (нема датум).
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ЛИСТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА
ПОЛИТИКА НА РАБОТНО
МЕСТО ЗА ХИВ/СИДА

АНЕКС VI

Работодавците, работниците и нивните организации треба да соработуваат на пози
тивен, грижлив начин за да развијат политика за ХИВ/СИДА која одговара на, и ги
балансира потребите на, работодавците и работниците. Потпомогната со обврска
на највисоко ниво, политиката треба да нуди пример за заедницата општо за тоа
како да се справи со ХИВ/СИДА. Суштинските елементи на оваа политика, како
што е дефинирано во кодексот за работа на МОТ, вклучуваат информации за ХИВ/
СИДА и како се пренесува; едукативни мерки за да се подобри сфаќањето на личниот
ризик и да се промовира овозможување на стратегии; практични превентивни
мерки кои поттикнуваат и подржуваат промена во однесувањето; мерки за грижа и
поддршка на засегнатите работници, дали се работи за нив или член на семејството
кој живее со ХИВ/СИДА; и принципот на нула толеранција за која било форма на
јавно осудување или дискриминација на работното место. Следниве чекори може да
се користат како листа за развивање на политика и програма:
•

основање комитет за ХИВ/СИДА со претставници на врвниот менаџмент,
надзорници, работници, синдикати, одделение за човечки ресурси, одделе
ние за обука, единица за индустриски односи, единица за здравје при работа,
комитет за безбедност и здравје и лица кои живеат со ХИВ/СИДА, ако се
согласуваат;

•

комитетот одлучува за своите надлежности и овластувањата и одговорностите
при донесување одлуки;

•

се разгледуваат националните закони и нивните импликации за претприја
тието;

•

комитетот го проценува влијанието на ХИВ епидемијата врз работното место
и потребите на работниците кои се заразени и погодени од ХИВ/СИДА со
тоа што ќе спроведе доверлива основна студија;

•

комитетот утврдува кои здравствени и информативни служби се веќе достапни
– на работното место и во локалната заедница;
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•

комитетот формулира прва верзија на политика; првата верзија циркулира
заради коментари, а потоа се ревидира и усвојува;

•

комитетот изготвува буџет, барајќи финансиски средства надвор од претпри
јатието ако е потребно, и ги идентификува постојните ресурси во локалната
заедница;

•

комитетот утврдува акционен план, со распоред и области на одговорност, за
да имплементира политика;

•

политиката и акциониот план се шират преку, на пример, огласни табли, ис
праќање пошта, додатоци на извод од платен список, посебни состаноци, ста
жирање, обуки;

•

комитетот го следи влијанието на политиката:

•

комитетот редовно ја разгледува политиката земајќи го во предвид внатрешното
следење и надворешните информации за вирусот и неговите последици на
работното место.

Секој чекор кој е опишан погоре треба да се интегрира во сеопфатна политика на
претпријатието која се планира, имплементира и следи на постојан и тековен начин.
Извор: МОТ, 2001а, Додаток III.
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ХИЕРАРХИЈА НА КОНТРОЛИ
КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ НА
РИЗИК ОД ИЗЛОЖЕНОСТ
НА ПАТОГЕНИ КОИ СЕ
ПРЕНЕСУВААТ ПРЕКУ КРВТА1

АНЕКС VII

Методите за контрола на опасностите при работа традиционално се разгледуваат
во поглед на хиерархија и се презентираат според редослед на приоритет за нивна
ефикасност во спречувањето на изложеноста на опасност или спречување на
повреда која е резултат на изложеност на опасноста. Табелата подолу покажува како
да се примени рамката за хиерархија на контроли на опасностите од патогени кои
се пренесуваат преку крвта.
Метод на контрола
Елиминација на опасност – целосно
отстранување на опасност од работната
област. Елиминацијата е методот кој се
претпочита за контролирање на опасности
и треба да се одбира секогаш кога може.
Примерите вклучуваат: отстранување на
остри медицински инструменти и игли
и елиминирање на сите непотребни
инјекции. Пиштолите за вакцинација
може да ги заменат шприцовите и иглите.
Други примери вклучуваат елиминација на
непотребни остри медицински инструменти
како на пример штипки за крпа и употреба
на интравенозни системи без игли.
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Делување на мерката за
контрола
Во една канадска студија се покажа
дека интравенозните системи без
игли се 78,7 проценти ефикасни
во намалувањето на поведи
со убод од игла поврзани со
интравенозна терапија во текот на
една година.

Анекс VII

Инженерски контроли – контроли кои ја
изолираат или отстрануваат опасноста од
работното место. Примерите вклучуваат
контејнери за медицински отпад, игли и
други остри медицински инструменти (исто
така познати како безбедносни кутии) и игли
кои се повлекуваат,се враќаат или истапуваат
веднаш после употреба (исто така познати
како побезбедни уреди со игли или остри
медицински инструменти со додадени
својства за превенција на повреди).
Контроли на работна пракса – ја намалуваат
изложеноста на опасности при работа преку
однесувањето на работниците. Примерите
вклучуваат незатворање на иглите со
заштитен капак, поставување на контејнери
за остри медицински инструменти на ниво
на поглед и на дофат на рака, празнење
на контејнерите за остри медицински
инструменти пред да се наполнат и
утврдување на средства за безбедно
ракување со и исфрлање на уреди со остри
медицински инструменти пред да се започне
со постапката.
Административни контроли – политики
насочени кон ограничување на изложеноста
на опасност како на пример Универзални
мерки на претпазливост. Примерите
вклучуваат распределување на ресурси
покажувајќи обврска за безбедноста
за здравјето на работникот, комитет
за превенција на повреди од убоди со
игла, план за контрола на изложеноста,
отстранување на сите небезбедни уреди и
постојана обука за употребата на безбедни
уреди.
Лична заштитна опрема (ЛЗО) - бариери
и филтри помеѓу работникот и опасноста.
Примерите вклучуваат очила, ракавици,
маски и наметки.

Контејнерите за остри
медицински инструменти ги
намалија повредите за две
третини.
Преглед на седум студии за
побезбедни уреди со игли покажа
намалување на повредите од 23100 проценти со просек од 71
процент.

Елиминацијата на затворање
на иглите со заштитен капак
резултираше со намалување од две
третини во повредите од убод со
игла.

Слабата безбедносна клима
и намаленото екипирање со
персонал беа поврзани со
50 проценти зголемување на
повредите од убод со игла и спас
за влакно.

ЛЗО ќе ја спречи изложеноста
на прскање на крв, но нема да ги
спречи повредите од убод со игла.
Носењето на дупли ракавици при
операции ги намали дупките на
внатрешната ракавица за 60-70
проценти.

Забелешка

1. Земено од МОТ/СЗО, 2005, Проспект бр.4.
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КАТЕГОРИИ НА ОПАСНОСТИ
ДЕФИНИРАНИ ВО ГЛОБАЛНО
ХАРМОНИЗИРАНИОТ СИСТЕМ ЗА
КЛАСИФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ
НА ХЕМИКАЛИИ (GHS)1

АНЕКС VIII

Физички опасности
Класа на опасност
во глобално
хармонизираниот
систем
Експлозиви

Изјави за физички
опасности

Категорија на
опасност

Нестабилен експлозив

Нестабилен
експлозив
Поделба 1.1

Експлозив; опасност од
масовна експлозија
Експлозив; сериозна опасност
од исфрлени гасови
Експлозив; опасност од пожар,
ударен бран од експлозија или
опасност од исфрлени гасови
Опасност од пожар или
опасност од исфрлени гасови
Може масовно да експлодира
Запаливи гасови
Запаливи аеросоли
Запаливи течности

Запаливи цврсти
состојки
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Поделба 1.2
Поделба 1.3
Поделба 1.4
Поделба 1.5

Екстремно запалив гас
Запалив гас
Екстремно запалив аеросол
Запалив аеросол
Екстремно запалива течност и
пареа
Високо запалива течност и
пареа
Запалива течност и пареа

1
2
1
2
1

Лесно запалива течност

4

Запалива цврста состојка

1,2

2
3

Анекс VIII

Супстанции и мешавини
кои сами реагираат и
органски пероксиди

Пирофорични течности;
пирофорични цврсти
состојки
Супстанции и мешавини
кои сами се загреваат

Супстанции и мешавини
кои во контакт со вода
испуштаат запаливи
гасови
Оксидирачки гасови
Оксидирачки течности;
оксидирачки цврсти
состојки
Гасови под притисок

Гасови под притисок

Корозивно средство за
метали

Загревањето може да
предизвика експлозија
Загревањето може да
предизвика пожар или
експлозија
Загревањето може да
предизвика пожар
Се запалува спонтано ако се
изложи на воздух

Тип A

Сами се загреваат; може да се
запалат
Сами се загреваат во големи
количини; може да се запалат
Во контакт со вода испушта
запаливи гасови кои може
спонтано да се запалат
Во контакт со вода испушта
запалив гас
Може да предизвикаат или
интензивираат пожар; оксидант
Може да предизвикаат пожар
или експлозија; силен оксидант

1

Може да интензивираат пожар;
оксидант
Содржи гас под притисок: може
да експлодира ако се загрее

2,3

Содржи разладен гас; може
да предизвика изгореници
или повреди при ниски
температури
Може да биде корозивно за
метали

Тип B
Типови C, D, E, F
1

2
1

2,3
1
1

Компресиран гас
Гас во течна
состојба
Разреден гас
Разладен гас во
течна состојба
1

183

Основни принципи за здравје и безбедност при работа

Опасности по здравјето
Класа на опасност
во глобално
хармонизираниот систем
Акутна токсичност –
орална

Опасност за
респираторниот систем

Акутна токсичност - кожна

Нагризување/иритација на
кожата

Изострување на чувство –
кожа
Сериозно оштетување на
очите/иритација на очите

Акутна токсичност вдишување

Изострување на чувство –
респираторно
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Изјави за опасности по
здравјето

Категорија на
опасност

Фатална ако се голтне
Токсична ако се голтне
Штетна ако се голтне
Може да биде штетна ако се
голтне
Може да биде фатална
ако се голтне или влезе во
респираторните канали
Може да биде фатална
ако се голтне или влезе во
респираторните канали
Фатална во контакт со кожа
Токсична во контакт со кожа
Штетна во контакт со кожа
Може да биде штетна во контакт
со кожа
Предизвикува сериозни
изгореници на кожата и
оштетување на очите
Предизвикува иритација на
кожата
Предизвикува слаба иритација
на кожата
Може да предизвика алергиска
реакција на кожата
Предизвикува сериозно
оштетување на очите
Предизвикува сериозна
иритација на очите
Предизвикува иритација на
очите
Фатална ако се вдише
Токсична ако се вдише
Штетна ако се вдише
Може да биде штетна ако се
вдише
Може да предизвика алергија
или симптоми на астма или
потешкотии во дишењето ако се
вдише

1,2
3
4
5
1
2
1,2
3
4
5
1A, 1B, 1C
2
3
1
1
2A
2B
1,2
3
4
5
1

Анекс VIII

Токсичност на
специфични целни
органи – единечна
изложеност; иритација на
респираторниот тракт

Може да предизвика
респираторна иритација
Може да предизвика дремка или
вртоглавица

3

Мутагеност на
репродуктивна клетка

Може да предизвика генетски
дефекти
Постои сомнеж дека
предизвикува генетски дефекти
Може да предизвика рак
Постои сомнеж дека
предизвикува рак
Може негативно да влијае на
плодноста или нероденото дете
Постои сомнеж дека негативно
влијае на плодноста или
нероденото дете
Може да предизвика штета на
децата кои се дојат

1A, 1B

Предизвикува оштетување на
органите

1

Може да предизвика
оштетување на органите

2

Предизвикува оштетување на
органите

1

Може да предизвика
оштетување на органите

2

Карциногеност

Репродуктивна токсичност

Репродуктивна токсичност
– ефекти на или преку
лактација
Токсичност на
специфични целни органи
– единечна изложеност
Токсичност на
специфични целни органи
– повторена изложеност

3

2
1A, 1B
2
1A, 1B
2
Дополнителна
категорија

Опасности по животната средина
Класа на опасност
во глобално
хармонизираниот систем

Изјави за опасности
по животната средина

Категорија на
опасност

Опасно за водната
животна средина – акутна
токсичност

Многу токсично за
водниот свет
Токсично за водниот
свет

1

Штетно за водниот свет

3

2
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Опасно за водната животна
средина – хронична
токсичност

Забелешка
1. Адаптирано од ОН, 2003.
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Многу токсично
за водниот свет со
долготрајни ефекти

1

Токсично за водниот
свет со долготрајни
ефекти

2

Штетно за водниот свет
со долготрајни ефекти

3

Може да предизвика
долготрајни штетни
ефекти за водниот свет

4

ПРОГРАМА НА МОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ, ЗДРАВЈЕ И
ЖИВОТНА СРЕДИНА
(БЕЗБЕДНА РАБОТА)1

АНЕКС IX

Целите на Програмата на МОТ за безбедност, здравје и животна средина (Безбедна
работа) се наведени во рамките на Секторот за социјална заштита, кој исто така
вклучува други програми како на пример Услови за работа и вработување (TRAVAIL),
ХИВ/СИДА (МОТ/СИДА), Меѓународна миграција (MIGRANT), Социјална си
гурност (SEC/SOC) и Стратегии и алатки против социјално исклучување и сиро
маштија (STEP). Целите на Безбедна работа се:
•
•
•
•

да промовира превентивни политики и програми;
да ја прошири заштитата на ранливите групи на работници;
подобро да ги опреми владите и организациите на работодавци и работници
за да обрнат внимание на благосостојбата на работниците, здравствената за
штита при работа и квалитетот на работниот живот; и
да го документираат општественото и економското влијание на подобрува
њето на заштитата на работниците.

Овие цели ќе се спроведат користејќи стратегија на поддршка во четири фази, развој
на домен на знаење, градење на капацитети за конституенти и поддршка за програми
за директно делување. Главните компоненти опфаќаат истражување, формулирање
на политика, обука и развивање на алатки потребни за имплементирање на програ
мата. Посебно внимание ќе се посвети на секторите во кои ризиците по животот и
безбедноста се големи, како на пример во земјоделството, рударството, превозот и
градежништвото, како и работниците во неформалниот сектор и оние кои се изло
жени на злоупотреба и експлоатација на работното место, вклучувајќи жени, деца и
сезонски работници.
Безбедна работа ќе биде сеопфатна, земајќи ги во предвид сите фактори кои вли
јаат на здравјето, безбедноста и продуктивноста. Таа е засилена со интегрирање на
компонента за унапредување на здравјето (која се занимава со злоупотреба на суп
станции, стрес, насилство, итн.) и служби за трудова инспекција.
Поддршката, воспоставувањето на деловни контакти и техничката соработка се
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разбира како интегрални делови на програмата и ја утврдуваат рамката во која треба
да се создаде деловен план за Безбедна работа кој навистина го начнува нејзиниот
потенцијал и го зголемува влијанието на програмата во унапредувањето на здравјето,
благосостојбата, безбедноста и продуктивноста ширум светот.
Безбедна работа има за цел да создаде светска свест за бројот и последиците од не
среќите и повредите при работа и професионалните заболувања; да го стави здрав
јето и безбедноста на сите работници на меѓународната агенда; и да го стимулира
и поддржи практичното делување на сите нивоа. Имајќи го ова на ум, програмата
ќе започне пионерско истражување, статистичка работа и активности поврзани со
медиумите и ќе го поддржи националното делување преку глобална програма за
техничка помош. Подобро ќе се документираат и објават човечкото патење и тро
шокот за општеството, како и потенцијалните придобивки од заштитата, како на
пример подобрена продуктивност, квалитет и заштеда на трошоци. Програмата ќе
ја промовира, како политичка и оперативна алатка, предноста на превенцијата како
ефикасен и исплатлив начин на обезбедување на заштита на здравјето и безбедноста
на сите работници.

Стратегија
Безбедна работа ќе ги извршува работите по ред. Ќе се фокусира на опасната работа
и ќе даде првенствено внимание на работниците во особено опасни професии во
сектори каде ризиците по животот и здравјето се големи, како на пример во земјо
делството, рударството и градежништвото, на работниците во неформалниот сек
тор и оние кои се изложени на злоупотреба и експлоатација на работното место,
како на пример жени, деца и сезонски работници.
Безбедна работа ќе усвои интегриран пристап, вклучувајќи нетрадиционални аспекти
на здравјето и безбедноста на работниците, како на пример дрога и алкохол, стрес и
ХИВ/СИДА. Програмата исто така ќе ги искористи родовата анализа и планирањето.
Ќе има силни врски во рамките на секторот за социјална заштита и врски со другите
сектори, InFocus програмите и полето. Клучна компонента на Безбедна работа е
нејзината програма за глобална техничка соработка. Партнерството со донатори ќе
се засили за да се соберат дополнителни надворешни ресурси.
Подолу се разработени специфични стратегии за секоја од четирите цели и вклучу
ваат поддршка, градење на домен на знаење, градење на капацитети за конституенти
и поддршка за програмите за директно делување.
•
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Да се покаже дека заштитата се исплати. Превенцијата на несреќи, подо
брувањето на условите за работа и спроведувањето на стандарди често се
сметаат како трошок за бизнисот. Малку се знае за трошоците од тоа што
не се спречени несреќите или од слабите услови за работа или за придо
бивките за продуктивноста и конкуренцијата кои произлегуваат од подо
брувањата. Подобрите информативни и аналитички алатки може да по
могнат да се зголеми подготвеноста на фирмите и владите да инвестираат
во превенцијата. Оваа стратегија ќе има две главни идеи: проширување на

Анекс IX

доменот на знаење преку зголемена потрага по сеопфатни, сигурни и одрж
ливи податоци и нови истражувања на економските аспекти на заштитата на
трудот. Програмата ќе го поттикне развојот на култура за безбедност ширум
светот. Со тоа ќе покаже дека политиките и програмите за превенција им
помагаат на сите конституенти на МОТ.
•

Заштита на работниците во опасни ситуации. Мора да се даде приоритет
на работниците во најопасните професии и сектори, како на пример во ру
дарството, градежништвото или земјоделството, или онаму каде работните
односи или услови создаваат одредени ризици, како на пример многу долго
работно време, изложеност на опасни хемикалии, работа во изолација и ра
бота од страна на сезонски работници, итн. МОТ ќе го искористи своето ис
куство во развојот на стандарди, кодекси за работа и технички упатства при
експлоатирањето на светските информативни ресурси и при развивањето
на средства за практично делување. Земјите-членки ќе бидат поттикнати да
постават цели за заштита на работниците во опасни услови. Посебно вни
мание ќе се посвети на зајакнување на капацитетот на трудовите инспекто
рати за советување и спроведување.

•

Проширување на заштитата. Големиот дел од работниците чии услови
треба најмногу да се подобрат се исклучени од опсегот на постојното за
конодавство и другите заштитни мерки. Постојните политики и програми
треба да се разгледаат за да се прошири нивната покриеност. Ова оди за
едно со дејството за да се засили капацитетот на трудовите инспекторати
за да се развијат широки политики и програми за превенција и за да се
промовира заштитата на ранливите работници, особено на работничките.
Здруженијата и мрежите ќе се прошират за да вклучат министерства за
здравје, индустрија, локална влада, образование и социјални служби, како
и локални групи на заедници. Ќе се нагласи постигнувањето на видливи
резултати преку практично делување и размена на информации за добри
пракси.

•

Унапредување на здравјето и благосостојбата на работниците. Стратегијата
да се унапреди здравјето и благосостојбата на работниците ќе вклучува утвр
дување на банка на податоци за политики, програми и добри пракси на
ниво на претпријатие за да се подобри капацитетот на конституентите за да
ги идентификуваат прашањата за заштита на работниците и да обезбедат
инструкции за нови пристапи. Ќе се засили капацитетот на владите за пре
венција, заштита, и примената и спроведувањето на клучни инструменти за
заштита на трудот.
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Планирани главни резултати на Безбедна работа
Заштита на работниците во опасни професии

• Светски извештај за животот и смртните случаи на работното место, кој ја
прикажува ситуацијата во светот во врска со ризиците, несреќите и заболува
њата, политиките и искуството и инструкциите за идно делување

• филм за безбедност и здравје, кој се фокусира на јасно опасни услови
• нови стандарди за безбедност и здравје во земјоделството утврдени преку
трипартитен договор

• разгледување на стандардите за безбедност и здравје при работа за да се од
реди дејството потребно за да се ажурираат и по можност да се консоли
дираат и за да се претворат во практична политика и програмски алатки, како
на пример кодекси за работа и упатства

• алатки и упатства за земјите-членки за да се потпомогне ратификацијата и
имплементацијата на стандардите на МОТ

• хармонизирани системи за означување на хемикалиите, листи со податоци за
•

безбедност и методи за информирање во врска со опасности
упатства за заштита од радијација и класификација на рендгенски снимки на
пневмокониоза

• капацитет за брза реакција, особено во врска со прашања поврзани со
здравје и безбедност при ракување со хемикалии, вклучувајќи лесно достап
ни мрежи и навремено информирање
Проширување на заштитата на сите работници

• програми и алатки за обука за сопственици на мали и средни претпријатија за
да се промовира заштита на трудот и за да се подобри продуктивноста

• зацврстување на ефикасноста и покриеноста на системите за трудова
инспекција

• упатства за проширување на заштитата на трудот на работници од неформал
ниот сектор

• партнерство со организации на заедници и други за да се развијат и
имплементираат пристапи за достигнување до тешко достапните групи на
работници
Унапредување на здравјето и благосостојбата на работниците

• банка на податоци за политики, програми и добри пракси на ниво на прет
пријатие
методологии за обука и дијагностички алатки
упатства за здравствена заштита при работа за сите

•
•
• програми за да се спречат и да се управува со ефектите од проблемите на
работното место, вклучувајќи дрога, алкохол и стрес
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Да се покаже дека заштитата се исплати

• статистичка програма за да се развијат нови алатки за анкети и за да се
•
•
•
•
•

спроведат национални анкети
подобри национални и глобални проценки на смртните случаи и повредите
при работа
извештај за економскиот аспект на несреќите и превентивните мерки
алатки за служби за инспекција за да ги промовираат придобивките од
превенција
упатства за системите за управување со безбедноста и здравјето при работа
и културата за безбедност
алатки за да се намали штетата врз животната средина поврзана со работата

Промовирање на национално делување и делување базирано на
индустрија

• програма за глобална техничка соработка за безбедност, здравје и животна
средина
• програми на национално ниво и на ниво на индустрија за делување за да се
опфатат приоритетни прашања

Забелешка
1. Адаптирано од веб страната на Безбедна работа, http://www.ilo.org/safework.
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ОДБРАНИ ИЗВОРИ НА
СИГУРНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ
РАБОТА

АНЕКС X

Институциите и организациите наведени подолу се одбрани врз основа на високиот
квалитет, распространетоста, достапноста и веродостојноста на информациите кои
ги обезбедуваат. Тие исто така се одбрани бидејќи нудат пристап до голем број на
институции и тела специјализирани за разни аспекти на безбедност и здравје при
работа. Многу од овие тела обезбедуваат дел од нивните информации на неколку
јазици, правејќи ги достапни нашироко, особено за претпријатијата и работниците
во земјите без софистицирани национални системи за развој и ширење на инфор
мации поврзани со безбедност и здравје при работа.

Општа меѓународна безбедност и здравје при работа
МОТ – Безбедност и здравје при работа и животна средина (Безбедна работа)
Пристап до сите активности, информации и стандарди на МОТ за безбедност и
здравје при работа: http://www.ilo.org/safework
МОТ – Меѓународен информативен центар за безбедност и здравје при
работа (CIS)
Пристап до бесплатни и сигурни онлајн бази на податоци за многу аспекти на без
бедност и здравје при работа и до мрежа од над 100 национални информативни
центри за безбедност и здравје при работа (LEGOSH, CISDOC, IPCS ICSC, база на
податоци за граници на изложеност при работа, онлајн енциклопедија за безбедност
и здравје при работа): http://www.ilo.org/cis
Светска здравствена организација (СЗО)
Пристап до информации за многу аспекти на здравјето при работа, безбедност и
здравје при работа и хемиска безбедност: http://www.who.int
Европска агенција за безбедност и здравје на работното место
Портал до сите информации и законодавство за безбедност и здравје при работа
развиени од страна на Европската комисија и земјите-членки на Европската Унија:
http://osha.europa.eu/
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Меѓународно здружение за професионална хигиена (IOHA)
Портал до информациите за и активностите на преку 250 национални здруженија
на професионални специјалисти за безбедност и здравје при работа: http://www.
ioha.com

Општа национална безбедност и здравје при работа
Фински институт за професионално здравје (FIOH)
Национален центар на Меѓународниот информативен центар за заштита при работа
на МОТ. Истражувачка и специјалистичка организација во секторот на здравје и
безбедност при работа: http://www.ttl.fi/internet/english
Извршен орган за здравје и безбедност (Обединето Кралство)
Сигурни информации за сите аспекти на безбедност и здравје при работа: http://
www.hse.gov.um
Канадски Центар за здравје и безбедност при работа (CCOHS)
Национален центар на Меѓународниот информативен центар за заштита при работа
на МОТ. Пристап до сигурни информации и бази на податоци за сите аспекти на
безбедност и здравје при работа: http://www.ccohs.ca
Администрација за безбедност и здравје при работа на САД (US-OSHA)
Практични и сигурни информации за сите аспекти на безбедност и здравје при
работа: http://www.osha.gov
Национален институт за безбедност и здравје при работа на САД (NIOSH)
Национален центар на Меѓународниот информативен центар за заштита при работа
на МОТ. Информации за истражувања во сите области на безбедност и здравје при
работа. Еден од многуте пристапи до IPCS ICSC: http://www.cdc.gov/niosh

Стандарди и законодавство за безбедност и здравје при работа
МОТ – Меѓународни стандарди на трудот
Пристап до целосни текстови на Конвенциите и Препораките на МОТ и поврзани
бази на податоци: http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htm
МОТ – база на податоци на Меѓународниот информативен центар за заштита
при работа на МОТ за законодавни текстови за безбедност и здравје при
работа
Слободен пристап до законодавни текстови и референци на над 140 земји и меѓу
народни организации:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/legosh.htm
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ХИВ/СИДА
Програма на МОТ за ХИВ/СИДА и светот на работата (МОТ/СИДА)
http://www.ilo.org/aids
Светска здравствeна организација
Информации, проспекти и активности поврзани со аспектите на ХИВ/СИДА на
јавното здравје и здравствените служби: http://www.who.int/topics/hiv_infections/en
Заедничка програма на Обединетите Нации за ХИВ/СИДА (UNAIDS)
Портал до информации и активности на ОН и други коспонзорирани меѓувладини
организации: http://www.unaids.org

Хемикалии
Комитет на Обединетите Нации на експерти за Глобално хармонизиран
систем за класификација и означување на хемикалии (GHS) и транспорт на
опасни стоки (TDG)
Главен пристап до глобално хармонизираниот систем и Препораките за активностите
и документите поврзани со транспорт на опасни стоки: http://www.unece.org/trans/
danger/danger.htm
Меѓуорганизациска програма за безбедно управување со хемикалии (IOMC)
Информации за хемиска безбедност и поврзани активности на седум меѓувладини
организации кои учествуваат во програмата за координација (UNEP, МОТ, FAO,
СЗО, UNIDO, UNITAR, OECD): http://www.who.int/iomc
Организација за економска соработка и развој (OECD)
Информации за хемиска опасност и проценка и управување со ризик, методологија
за тестирање и други меѓународни активности на Одделот за хемиска безбедност на
OECD: http://www.oecd.org/ehs
Програма за животна средина на Обденетите Нации (UNEP), Хемикалии
Пристап до активностите за заштита на животната средина на UNEP, информациите
и стандардите за заштита на животната средина: http://www.chem.unep.ch/
Институт за обука и истражување при Обденетите Нации (UNITAR)
Пристап до методологија, информации за обука и бази на податоци поврзани со
хемиска безбедност: http://www.unitar.org/cwm/
Меѓународна федерација на синдикати на хемиски, енергетски, рударски и
општи работници (ICEM)
Пристап до активностите на синдикатите и информации за хемиска безбедност:
http://www.icem.org/
Меѓународен совет за хемиски здруженија
Пристап до активностите и информациите на хемиските индустрии во врска со
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хемиска безбедност: http://www.icca-chem.org/
Меѓународна програма за хемиска безбедност (IPCS)
Пристап до меѓународно разгледани информации за опасни супстанции: http://
www.who.int/ipcs
Конференција на индустриска хигиена при влада на Америка
Создавање на граници на изложеност при работа (гранична вредност) за разни
опасности при работа: http://www.acgih.org/
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несреќи 3-4, 5, 8, 11, 84, 101-102
итно лекување 83, 85, 155, 161
истрага во 33, 87
известување за 74, 76, 122
акциони програми 91,
советодавни услуги 36, 167
поддршка 187
Африка 4, 89, 92
Возраст 8, 85
Земјоделство 6, 29
загадувачи на воздух 67-68,
предвремени мерки 66
азбест 11, 67, 69, 70, 74, 102, 103,
Конвенција бр.162 за азбест, 1986 и
Препорака бр.172 - 12, 77, 105, 115, 126,
аудиовизуелни материјали 110, 112
ревизии, безбедност 53
награди 107
подигнување на свеста 23, 90, 108
промена во однесувањето 90, 91, 178
бензол 11
биолошки примероци (медицински) 73
биолошко следење 73
изложеност на патогени кои се
пренесуваат преку крвта180
рак 11
кантини 64, 83
градење на капацитети 92
канцерогени супстанции 69
Кариби 4
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Катастрофи 19
хемиски опасности 112-114
листи со податоци за хемиска
безбедност 113, 115
Конвенција бр.170 за хемикалии, 1990,
- 113, 125
Препорака бр.177, 1990 - 12,
77, 105, 113, 115, 127
деца 7, 8, 13, 58, 185
Кина 4
Чистење 103, 176
Јаглен 69
кодекси за работа види МОТ
доследност, во национални политика
26, 32
студ 67
соработка, трипартитна 35
колективни договори 19, 35, 57, 61, 91
колективно договарање 57, 60-61
пренесување 112
заедница
здравствени служби 86
програми за помош на 98
надоместок 16, 73, 74, 75, 80
надлежни органи 10, 17, 30, 46, 102, 119
упатства за изложеност 66
известување за несреќи,
повреди и заболувања 74
и служби за заштита на
здравјето при работа 79
улога и обврски на 31, 108
обука и информации 109

дискреција 74, 76, 91, 95, 96, 97
согласност 96
последица (од опасност и ризик) 65
групирање на контроли 114, 120
Контрола на супстанции опасни по
здравјето (COSHH) 120
контроли, хиерархија на 180
градежништво 6, 13, 167
проектирање на претпријатија 31
консултација 25, 27, 37, 57, 70, 167
координација, институционална 26, 32,
41
советување 90, 96, 97
куративни услуги 16
опасност, непосредна 17, 64
податоци
пристап до 76
собирање 36, 86, 95,
толкување на 69
заштита на лични 95
пристојна работа 23
и права на работниците 17
Агенда за пристојна работа (МОТ) viii
Декларација на Филаделфија ix
Данска 5
проектирање на претпријатија 31
земји во развој
и ХИВ/СИДА 89
стапка на појавување на смртни
случаи 4, 5
трудова инспекција во 57
служби за заштита на здравјето
при работа 79
обука 111
инвалидитет, работници со 94
дискриминација 7, 85, 89, 90, 92, 95, 96,
97, 100
Конвенција бр.111 за дискриминација
(вработување и професија), 1958 – 90,
95
болести, заразни 89
заболувања, професионални 3, 6, 9, 70
медицински скрининг 70
известување 74
работници на пристаниште, Препораки
специфични за МОТ 14

возачи 8
прашина 103
економски трошоци од несреќи и
заболувања 3, 4
економски сектори 5, 6
едукација 16, 90, 107, 160
владини политики 34
итни случаи 18, 45, 145, 170
акциони планови 40
лекување 84, 89
работодавци 10
помош на 37
одговорности на 17, 18, 44, 83,
136
улога на обуката 51
изјава за политика за
безбедност (листа) 171
организации на работодавци,
претставници 9, 18, 34, 61, 98
вработување, услови за 13, 86
Конвенција бр.121 за бенефиции
поради повреда при работа, 1964 - 73
Спроведување 18, 30, 35
на законодавство 57-61
инженерски контроли 102, 120,
претпријатија 6, 79
здравствени служби 80
формулирање на политика 27,
32, 187
микро, мали и средни 36
обука и информации 109
заштита на животната средина, општо
105
исто така види работна средина
епидемиолошки студии 69, 95
опрема, безбедност на 32, 104
ергономија 15, 82, 83
етички прашања 76
Европска Унија 3
Оценување 28, 39, 52
Здравје 63
Изложеност 120
и должности на работодавците
102
фактори кои влијаат 187
граници 64, 67, 73, 122
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медицинско тестирање на 90
намалување на 109
следење на 66
програми за помош на семејства 98
смртни случаи, стапка на појавување на
4, 5
замор 45
мерки на претпазливост во случај на
пожар 175
прва помош 83, 84, 95, 161
опрема 44, 83, 84,
рибарство 14
шумарство 6
Франција 5
слобода на здружување 7, 14
род 90, 91,
Глобално хармонизиран систем
за класификација и означување на
хемикалиите (глобално хармонизиран
систем) 113, 114, 182
глобализација 8
влади
едукација и обука 30 и
инструменти на МОТ 9, 10
законодавство 19, 27, 30, 57
служби за заштита на здравјето
79
цели на политиката 25-26, 29
координација на политиката 32
формулирање и разгледување
на политиката 25, 31
обука и информирање 109
исто така види надлежни органи;
национална Конвенција бр.119 за
чување на опремата, 1963 и Препорака
бр.118 - 126
Гватемала 5
Опасност 120, 180
Групи 115
Хемикалија 115
контрола на 18, 23, 43, 46, 51,
102
дефиниција 65
елиминација на 180
група 114
202

упатства за 189
идентификација на 112, 139
и медицински прегледи 69, 70,

72
проценка на здравствената состојба 76
враќање на работа 80
унапредување на здравјето 80, 98, 107,
187
здравје и безбедност, клучни принципи
8
комитети за здравје и безбедност 46, 61
Извршен орган за здравје и безбедност
(Обединетото Кралство) 5, 115
здравствени системи 90
здравствени работници 92, 97
топлина 67
хепатитис 89, 99
ХИВ/СИДА 97
и здравствени служби 98
кодекс за работа на МОТ 89,
119
упатства на МОТ/СЗО 99
политика и принципи 91
пристап кој се базира на права
99
скрининг и тестирање 91
„3C“ 96
лекување, грижа и поддршка 96
проблем на работното место
89, 91
обука на работното место 93
исто така види дискриминација
Конвенцијата бр. 177 за домашна
работа, 1996 - 6
работници кои работат дома - 6
работно време 14, 68
вршење домаќински работи 102, 120
сместување 64, 83
влажност 68
хигиена 68, 80, 82, 86, 103, 114, 164
Конвенција бр.120 за хигиена (трговија
и канцеларии), 1964 и Препорака бр.120
- 13
МОТ (Меѓународна организација на
трудот)
кодекси за работа 13, 19, 30, 31,

Индекс

41, 44, 102, 125, 128
за ХИВ/СИДА 89, 91, 92
Конвенции 9-13, 71, 125, 133,
139
Управен орган 89, 99
меѓународни стандарди на
трудот 8, 9, 14, 125, 129, 131
мандат (Устав) viii, ix
Препораки 9-13, 41, 125
обем и цел на стандардите за
безбедност и здравје при работа 11
исто така види Здружен комитет
на МОТ/СЗО
Програма на МОТ за ХИВ/СИДА 194
Програма на МОТ за безбедност,
здравје и животна средина (Безбедна
работа) 187
имунизација 84
имплементација
на национална политика 16
на превентивни програми 18
Имплементирање на кодексот за работа
на МОТ за ХИВ/СИДА и светот на
работата -92
Мотиви 50
Индија 4
Индонезија 28
Инфекција 92, 96
неформална економија 7, 36, 172
информации 16, 17, 31, 63, 82, 98
ширење на 8, 17, 108, 168
за вработени 98
за ХИВ/СИДА 93
за нова технологија 105
за превенција 91
за брза реакција 190
извори на 192
истраги на несреќи 162, 175
инспекција 17, 30, 35, 37, 167
барања за 46
инструменти, политика 90, 125,
осигурување 36, 37, 75, 96
интеграција
со заедница 5
на здравје и безбедност во
менаџментот 28
Меѓународни алатки за контрола на

хемикалии (ICCT) 114
Меѓународни картички за хемиска
безбедност (ICSC) 112
Меѓународна конференција на трудот
9, 12, 89
меѓународни стандарди на трудот 8, 9,
13
меѓународни технички стандарди 114
Меѓународен информативен центар за
заштита при работа на МОТ (CIS) 67,
110
Меѓународната програма на МОТ за
подобрување на работните услови и
средина 53, 61, 87, 115
Меѓународна програма за хемиска
безбедност 113
Меѓуорганизациска програма за
безбедно управување со хемикалии 113
истраги 73
одлуки за инвестирање 8
Италија, формулирање на национална
политика 27
анализа на безбедноста на професијата
52
Здружен комитет на МОТ/СЗО,
дефиниција на здравје при работа 19
Заедничка програма на ОН за ХИВ/
СИДА (UNAIDS) 96
Кенија 5
Знаење 17, 23, 33, 45, 51
трудова инспекција 57-61, 121
Конвенција бр.129 за трудова
инспекција (земјоделство), 1969 – 61, 90
Конвенција бр.81 за трудова
инспекција, 1947 и Протокол (1995) 58,
60, 61, 90
трудови инспектори 33, 48
известување за несреќи и
заболувања 74
обука на 95
закон за труд 30
јазик
на документи на политика 44
за материјали за обука 112
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Латинска Америка 4
законодавство 19, 27, 30, 35, 57
примена на 57
спроведување 57
Листа на професионални заболувања
Препорака бр.194, 2002 - 12
локални услови, размислувања на 26
одржување и поправка 176
менаџерски системи 20
безбедност и здравје при
работа 85
менаџери 43, 50
посветеност и ресурси 49
соработка со работници 50, 52
и обука 53, 93
стратегии за управување 23
пакување месо 6
механизација, на опасни постапки 103
медицинско образование 33
лекарски прегледи 63
дискреција 74
после доделување на задача 72
пред доделување на задача 71
сезонски работници 7, 109, 187
рударство 6, 11, 13
малцинства 93
следење 53, 63, 122
на изложенсот 66
здравје 83
боледување 74
наноматеријали 29
национално
дејство 142
закони и регулативи 95, 138
профил за безбедност и здравје
при работа 24, 39, 40, 41, 138, 166
политики 11, 16, 26, 29, 91, 137,
137
програми 35, 39, 92, 122, 132,
135, 137
систем 14, 23, 122, 132, 134, 136
трипартитно тело 35
воспоставувањето на деловни контакти
187
бучава 11, 34, 67, 103,147, 176
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известување за несреќи и заболувања 32,
74, 111, 122, 143, 170
набљудување 64
Конвенција бр.139 за изложеност на
канцерогени супстанци на работното
место, 1974 и Препорака бр.147. 1974 12, 126
здравствена заштита при работа 84
посебни потреби 85
пракса за заштита на здравјето при
работа 80
стручни лица за здравје при работа 74,
80
здравје и безбедност при работа,
унапредување на 107
служби за заштита на здравјето при
работа 16, 19, 36, 43, 52, 71, 79, 152
концепти 80
координација 86
куративни услуги 16
прва помош 84
функции 86, 150, 152, 153
мандат на МОТ за - ix
организација 81, 154, 161
примарна здравствена заштита
84
истражување 86
посебни потреби 85
Конвенција бр.161 за служби за заштита
на здравјето при работа, 1985 – 79, 80,
90, 126, 152
Препорака бр.171 – 87, 115,
127, 156
анкета за здравје при работа 66
професионална историја 71
Конвенција бр.155 за безбедност и
здравје при работа, 1981 11, 12, 24, 31,
48, 53, 61, 77, 90, 115, 122, 140
Препорака бр.164 – 11, 12, 34,
48, 53, 61, 87, 105, 115, 132
Конвенција бр.152 за безбедност
и здравје при работа (работа на
пристаниште), 1979 и Препорака бр.160
- 13
управување со безбедност и здравје при
работа 81, 123

Индекс

Препорака бр.162 за постари
работници, 1980 - 8
организациски мерки – 45, 50, 52, 55
Организација за економска соработка и
развој (OECD) 4, 113
политики и програми за безбедност и
здравје при работа 15, 17, 26
стандарди за безбедност и здравје при
работа 10, 11, 119
Пакистан - 5
Конвенција бр. 175 за работа со
скратено работно време, 1994 - 7
скратено работно време – 6, 7, 98
учество
принципи за 20,
трипартитно 26
на работници 50
партнерство 188
врсничка едукација 92
мерки за извршување 52
референти на кадровска служба 92, 93
политика на персонал 20
лекари 71, 75
циклус „Планирај – Прави – Провери –
Делувај“ 39
PIACT види меѓународна програма
имплементација на политика 35
загадување 12, 105
исто така види загадувачи на
воздухот
принцип на претпазливост 65
бременост 85
предрасуда 93
превенција 16, 18, 23, 27, 30, 43, 70, 85,
91
Конвенција бр.174 за превенција на
поголеми индустриски несреќи, 1993 и
Препорака бр.181 - 12
превентивна
медицина 84
програми 18, 74
примарна здравствена заштита 52, 80
приоритети 29, 31, 45, 52, 60, 73
приватност 17, 76, 86
веројатност (од опасност и ризик) 65
постапки, безбедност 17, 32, 46, 52

продуктивност 20, 25, 61, 75, 86, 112
Конвенција бр. 187 за промотивна
рамка за безбедност и здравје при
работа, 2006 131
Препорака бр.197 135
доказ, товар на 66
заштита 11, 18, 46, 49, 96, 105, 115, 187
проширена 187
на правата на работниците 89,
90
Препорака бр.97 за заштита на
здравјето на работниците, 1953 12
заштитна облека и опрема 45, 69, 102,
104, 123,
програми за јавно здравје 84, 167,
психолошко општествени фактори 32
радијација 12, 67
Конвенција бр.115 за заштита од
радијација, 1960 и Препорака бр.114 12
разумен компромис – 93, 97, 100
водење евиденција – 53, 69, 75
евидентирање - 123
исто така види известување
Евидентирање и известување за несреќите при
работа и професионалните заболувања - 74
Регулативи – 19, 30, 31, 35, 37, 53, 57, 95
Рехабилитација – 16, 18, 71, 80, 85, 90
системи за известување – 74,
истражување 19, 31, 36, 45, 63, 66
распределување на ресурси 26, 50, 59,
86, 175, 181
одговорност - 18
распределување на - 43
делегиран - 49
Резолуција во врска со ХИВ/СИДА и
светот на работата - 89
Разгледувања 19, 26, 29, 31, 33, 35, 37,
40, 44
Конвенција бр.98 за право на
организирање и колективно
договарање, 1949 - 61
Декларација за животна средина и
развој во Рио - 65
Ризик 19-20, 123
проценка на 25, 32, 45, 64, 65,
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85
31, 105

дефиниција 65
елиминација и намалување на

препораки на МОТ за
специфичен 10
исто така види изложеност;
опасност; инфекција
безбедност и здравје
комитети 46-49, 68
култура 20, 24, 25, 26, 28, 39, 122
службеници 92
Конвенција бр.167 за безбедност и
здравје во градежништвото, 1988 и
Препорака бр.175 – 13, 87, 105
Конвенција бр.176 за безбедност и
здравје во рудниците, 1995 – 13, 34, 48,
115
Препорака бр.183 – 13, 87, 115
листа на изјави за политика за
безбедност 175
стандарди за безбедност, базирани на
мажи работници 6, 68
земање примерок 68, 73, 82
санитарни инсталации 63, 83
училишта 33
скрининг 91
морепловци, благосостојба на 14
самовработени работници 79
семинари, трипартитни 33
сексуално малтретирање 94
сексуална ориентација 93
боледување
продолжување 97
следење 74
кварц 69
мали и средни претпријатија 114, 190
колективно договарање 60
регионални комитети за здравје
и безбедност 48
социјални трошоци од несреќи и
заболувања 5
социјален дијалог 14, 91
социјални партнери 16, 91,
социјална заштита и безбедност 13, 81,
89, 90, 9,6 98
Конвенција бр.102 за социјална
206

сигурност (минимум стандарди), 1952
– 90
општествени економски услови 29
стандарди
примена на 27
нови и разгледани 190
исто така види меѓународни
стандарди на трудот, меѓународни
технички стандарди
статистика 32, 59, 74, 86
јавно осудување 89, 91, 92, 96, 97
складирање 176
стрес и проблеми на работното место 7,
29, 73, 187
супстанции
контрола на 44, 67, 170
препораки на МОТ за
специфични 12
замена со побезбедни материи 101, 103
надгледување 111, 44
надзорници 43, 64, 92, 175
надзор 157
следење на изложеност 66
видови на анкети 66
здравјето на работниците 20,
66, 69, 70, 74
на работната средина 63, 64, 68,
69
Шведска 66
Швајцарија 5
пристап на системи за управување 39
технички
совет 10, 58, 59,
полиња на делување 147
знаење 45, 67
во службите за заштита при
работа 79
технолошка иновација 30, 87
нови опасности 44, 104
обука и информации за 34, 105
технологија, напредна 29, 34
трансфер на технологии 104
Конвенција бр.158 за престанок на
работен однос, 1982 – 90
токсични материи 103, 111
саеми, меѓународни 107,

Индекс

синдикати 47, 57
исто така види организации на
работници
обука 16, 18, 33, 144, 160, 177
улогата на работодавците 27, 31
владини политики 34
за ХИВ/СИДА 92
на трудови инспектори 33, 57,
95, 109
на менаџери 92
менаџерска одговорност за 51
методи и материјали 93, 110,
111
за нова технологија 105
служби за заштита на здравјето
при работа 36, 76, 79, 115
на обучувачи 93, 111
лекување 161
исто така види ХИВ/СИДА
трипартизам 35, 39
исто така види соработка,
трипартитна;
учество, трипартитно
Извршен орган за безбедност и здравје
на Обединетото Кралство 5, 115, 193
Обединети Нации
Комитет на експерти за
транспорт на опасни стоки при ОН
(CETDG) 113
Декларацијата на обврски за
ХИВ/СИДА (2001) 99
Економски и социјален совет
(ECOSOC) 113
Посебно заседание на
Генералното собрание за ХИВ/СИДА
(2001) 89
Меѓународниот пакт на ОН за
економски, социјални и културни права,
1976 – 18,
UNAIDS 96, 99
Соединетите држави 114
Универзална декларација за човекови
права, 1948 – 18,
вентилација, издувни гасови 114, 103
вибрација 12, 34

Виетнам 4
насилство 7
Конвенција бр.159 за професионална
рехабилитација и вработување (на
инвалидизирани лица), 1983 – 90
стручна обука 33
доброволно
почитување 26
советување 90
разоткривање 96
стандарди 30
тестирање 90
ранливи работници 95, 187
исфрлање на отпад 105
работнички 189
вработување на 13
стандарди за безбедност на
мажи и 6, 68
репродуктивно здравје 85
мајки кои работат 85
работа
култура 20
планирање и процес 34, 47, 82,
95
пракси и организација 20, 44,
64, 67, 72, 83, 102, 104
услови 97
работници
програми за помош 98
едукација за здравје 107
медицински прегледи 73
морал и мотивација 25, 61, 75,
112
обврски и должности 17, 43
лични податоци, заштита на 91
професионална историја 71
надзор на 70
обука 18, 50, 108
надзор на здравјето на работниците 19,
53, 63, 69, 147
организации на работници 9, 19, 34, 46,
83, 99, 109,
претставници на работници 45, 47, 50,
57, 61, 97, 99, 105, 110, 124, 133, 140,
права на работници 26, 46, 90, 95
медицински 75
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Основни принципи за здравје и безбедност при работа

на приватност 17, 76, 86
работна средина 11, 15, 18, 44, 91, 104,
109
следење на изложеност 67
намалување на изложеност на
опасности 109, 190
надзор на 63, 69, 76, 153
исто така види работно место
Конвенција бр.148 за работна средина
(загадување на воздух, бучава и
вибрации), 1977 и Препорака бр.156 –
12, 126
работно место 89, 91, 97
служби за унапредување на
здравјето 98
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политика за ХИВ/СИДА 178
стрес и проблеми 187
исто така види обука
работни комитети 61
Светска здравствена организација (СЗО)
3, 89, 99,
Светски извештај за животот и смртните
случаи на работното место- 190
Конвенција бр.182 за најлошите форми
на детски труд, 1999 и Препорака бр.190
-8
млади работници 11

