Administracja Bezpieczeń
stwa i Higieny Pracy
Departament Pracy

(ang. Occupational Safety
and Health Administration)

Bezpieczeństwo i higiena pracy
TAKIE JEST PRAWO!

Wszyscy pracownicy mają prawo do:

Pracodawcy zobowiązani są do:

 Bezpiecznego miejsca pracy.

 Zapewnienia pracownikom miejsca pracy, które
wolne jest od rozpoznanych zagrożeń. Nielegalne
są działania odwetowe skierowane przeciwko
pracownikowi, który korzysta ze swoich praw, wliczając
w to dzielenie się swoimi obawami dotyczącymi
bezpieczeństwa lub zdrowia ze swoim pracodawcą
lub przedstawicielem OSHA lub zgłoszenie urazu lub
choroby spowodowanych pracą.

 Podzielenia się swoimi obawami dotyczącymi
bezpieczeństwa lub zdrowia ze swoim pracodawcą
lub przedstawicielem OSHA, bądź zgłoszenia urazu lub
choroby spowodowanych pracą, bez konsekwencji w
postaci działań odwetowych.
 Otrzymania informacji i szkolenia dotyczących
zagrożeń związanych z pracą, w tym wszystkich
niebezpiecznych substancji w miejscu pracy.
 Poproszenie OSHA o przeprowadzenie inspekcji
Twojego miejsca pracy, jeżeli uważasz, że panują tam
niebezpieczne lub szkodliwe warunki. OSHA zapewni,
że Twoje imię i nazwisko są poufne. Masz prawo do
tego, aby Twój przedstawiciel skontaktował się z
OSHA w Twoim imieniu.
 Wzięcie udziału (lub wyznaczenia przedstawiciela
do wzięcia udziału w Twoim imieniu) w inspekcji
dokonanej przez OSHA i prywatnej rozmowy z
inspektorem.
 Zgłoszenia skargi w OSHA w ciągu 30 dni od
zaistnienia zdarzenia (telefonicznie, przez internet
lub pocztą), jeżeli jesteś przedmiotem działań
odwetowych w wyniku korzystania ze swoich praw.
 Wglądu we wszystkie ostrzeżenia OSHA wystawione
Twojemu pracodawcy.
 Poproszenie o kopie swoich dokumentów medycznych,
testów mierzących zagrożenia w pracy oraz listę urazów i
chorób powstałych w wyniku pracy.

 Dostosowania się do wszystkich obowiązujących
standardów OSHA.
 Zgłoszenia w OSHA wszystkich śmiertelnych
wypadków związanych z pracą w ciągu 8 godzin
oraz hospitalizacji, amputacji i utraty oka w ciągu 24
godzin od ich wystąpienia.
 Zapewnienia wszystkim pracownikom wymaganych
szkoleń w języku i z użyciem słownictwa dla nich
zrozumiałych.
 Wywieszenia tego plakatu w widocznym miejscu.
 Wywieszenia oficjalnych ostrzeżeń OSHA w miejscu
domniemanego wykroczenia lub w jego pobliżu.
DARMOWA POMOC w rozpoznaniu i korekcie istniejących
zagrożeń (bez wystawiania ostrzeżeń lub kar) jest
dostępna dla małych i średnich pracodawców
poprzez programy konsultacyjne OSHA w
każdym stanie.

Ten plakat jest dostępny za darmo w OSHA.
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Skontaktuj się z OSHA. Możemy Ci pomóc.

