
Е-ФАКТИ 7

Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа - http://osha.europa.eu

Претставници за безбедност на работниците и
заштита на младите работници

Краток преглед
Младите може да бидат изложени на одреден ризик на работното место како
резултат на недоволно искуство и обука бидејќи немаат самодоверба за да
справат со проблемите и пред работодавачот сакаат да се претстават како
подготвени и посветени на работата или пак поради физичка или ментална
незрелост. Претставниците за безбедност на работниците имаат право да
бидат консултирани во однос на прашањата од областа на здравјето и
безбедноста на работно место, вклучувајќи ги оние во однос на младите
работници. Ако сте претставник за безбедност на работници, овој краток
преглед ќе Ви даде информации за тоа како да внимавате на младите на
работното место и помош како да ја гарантирате нивната безбедност и
здравје.

Ризици за младите и вашите права да помогнете да ги
заштитите
Младите може да бидат изложени на одреден ризик на работното место како
резултат на недоволно искуство и обука бидејќи немаат самодоверба за да
се справат со проблемите и пред работодавачот сакаат да се претстават како
подготвени и посветени на работата или поради физичка или ментална
незрелост.

Претставниците за безбедност на работниците може да бидат консултирани
од страна на вработените во однос на процените на ризик и мерките за
здравје и безбедност, кои треба да се спроведат за да се спречат ризици.
Исто така, имаат право да учествуваат во дискусии во однос на сите
прашања за безбедноста и здравјето при работа, вклучувајќи планирање и
организирање обука и давање предлози.

Начини како да помогнете во заштитата на младите
работници
• Ако сте претставник за безбедност на работници, во продолжение ќе

најдете некои начини за тоа како да внимавате на младите на работното
место и упатства како да гарантирате безбедност и здравје на истите:

• Проверка дали сите работодавачи спроведуваат процена на ризици за
млади работници на работното место;

• Работа со работодавачи за идентификација на работните места и делови
од работните места каде има посебни ризици за млади работници;

• Проверка дали сите млади работници се стекнале со обука. Договор со
Вашиот работодавач дека претставниците за безбедност се поставени со
можност да бидат дел од почетната обука. Дали здравјето и безбедноста
се составен дел од програмите за работна обука? Проверка дали обуката
ги опфаќа опасностите што ги носи работното место, дали се почитуваат
предупредувањата, дали младите соработуваат и што очекуваат од
работодавачот;
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• Проверка дали има воспоставено соодветен надзор;
• Охрабрување на вработените да ги почитуваат постапките за безбедност

и помагање на истите да стекнат самодоверба за искористување на
правата за здравје и безбедност, како што е земање паузи за одмор без
да сметаат дека избегнуваат работа;

• Организирање дискусија за здравје и безбедност со младите на работното
место. Консултација дали се стекнале со обука, дали се задоволни со
истата, кои се нивните грижи во однос на здравјето и безбедноста на
работното место и што мислат дека може да се стори во однос на истите;

• Спроведување вежба за „мапирање на телото“ за да се открие дали
младите работници страдаат од некаква болка и дејствување врз основа
на резултатите, пријавувајќи некакви симптоми кај работодавачот и
внесување на истите како резултат на незгоди;

• Проверка дали младите работници и новоангажираните лица знаат кој е
нивниот претставник за безбедност;

• Охрабрување и поддршка на младите работници да пријавуваат проблеми
во однос на здравјето или безбедноста кај работодавачите и кај
претставникот за безбедност;

• Давање предлози така што за ризиците на младите работници може да
дискутира Комитетот за безбедност на работно место;

• Проверка дали со политиките за безбедност се опфатени и младите,
вклучувајќи ја нивната обука, информации и надзор и идентификација на
задачите кои не смее да се извршуваат.

Ризици по здравје за младите работници: проверка за
можни напори и болки
Според европската статистика, постои поголема веројатност од сериозна
повреда, како резултат на незгода на работно место, да страдаат младите
работници отколку нивните повозрасни колеги. Со нивната работа, исто
така, се изложени на опасности кои може да доведат до понатамошни
проблеми со здравјето, како што се мускулно-скелетните нарушувања како
последица на работа во несекојдневни положби, работа која постојано се
повторува и рачно пренесување.

Конгресот на работничкиот синдикат на Обединетото Кралство (КРС)
предлага чекори кои треба да ги преземат претставниците за безбедност за
да ги заштитат младите работници, како што се:

• Проверка дали е спроведена процена на ризик на работно место;
• Идентификација на секој дел од работното место каде се присутни

ризичните фактори за „Повреди од повторливи напрегања“;
• Проверка дали работното место може да се приспособи за да се води

сметка за секој одделно;
• Oхрабрување на младите работници да ја користат секоја пауза за да

му дадат можност на телото да закрепне;
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• Поддршка на младите работници слободно да земаат кратки паузи –
без чувство на избегнување работа;

• Преговарање со работодавачите да ја ротираат работата која ја
извршуваат младите за да внесат разноликост;

• Спроведување на вежба за мапирање на тело со младите работници и
дејствување врз основа на резултатите, вклучувајќи и запишување на
сите симптоми во книгата за незгоди
на работно место.

Референции, извори:
• TUC RSI: New Technology Poses New Risks To New Workers;

http://www.tuc.org.uk/hand s/tuc-2747-f0.cfm
• TUC Hazards at Work
• Barefoot research: A Worker's Manual for Organising On Work Security, ILO:

http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/barefoot.htm
• Body mapping and other hazard investigation tools for safety representatives:

Hazards Magazine:
http://www.hazards.org/tools/index.htm

• Hazards magazine: http://www.hazards.org/strainpain.htm

Дополнителни извори на информации има на страниците на Агенцијата, работните
синдикати, работните здруженија итн.
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