L.R.T. 34/01 - Provincia di Grosseto
Progetto “Maremma IN Sicurezza”
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Shëndeti i punétoréve në Itali në
sektorin e bujqësis dhe pylltaris :

TË DREJTAT DHE DETYRAT

Formazione Professionale - Servizi IN Agricoltura
Web : www.qmtt.net
Mail : info@qmtt.net
Tel. : +39 0564 450662

Qëllimi i Projektit
Zhvillimi i mjeteve të informacionit për
fermer dhe të fillojnë një konsultimi i
domosdoshëm për përhapjen dhe zbatimin e
legjislacionit të ri.
Sensibilizimin e komunitetit bujqësore për
menaxhimin e duhur të burimeve njerëzore,
esenciale për uljen e aksidenteve në punë
dhe sëmundjeve, duke përfshirë këtu
miratimin e mjedisit dhe pajisjeve deri në
standard.
Transferimi të të gjithave, që cilësia e të
punës prodhojn të ardhura.

PROGETTO L.R.T. 34/01 "Maremma IN Sicurezza". Azioni di
Comunicazione, Informazione, Divulgazione, Dimostrazione e
Accompagnamento agli Operatori Agricoltori e Forestali per la
Diffusione della Prevenzione degli Infortuni e delle Malattie
Professionali con particolare attenzione alla Normativa di
Riferimento (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) di cui al P.P.S.S.A.R,
anno 2008 della Provincia di Grosseto. (punto 4.4 del Piano
Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale – allegato A).
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
LEGJISLACIONI PËR SHËNDETËSI DHE SIGURI

Rregullat në fjalë përshkruajnë masat për
mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së
punëtorëve në vendet e punës në të gjithë
sektorët publike dhe private, u mundëson jo
të punonjësit vetëm si një subjekt që do të
mbrohen, por jo si një aktiv dhe proaktive
për të punuar né siguri.
Në Deklaratën e re për sigurinë, një
rëndësie të madhe u është dhënë
informacioni dhe trajnimi për punëtorët.
Masat e shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve
janë të destinuara për të përmirësuar
kushtet e punës, të zvogëlojë mundësinë e
lëndimit për punonjësit, masat e higjienës
dhe mbrojtjes së shëndetit duhet të merren
për të mbrojtur punonjësit, rreziqet e
mundshme shëndetësore.

Të jetë i vetëdijshëm:
�

rreziqeve të shëndetit dhe sigurisë në
punë;

�

rreziqet specifike të hasura nga aktiviteti
në lidhje me rregulloret e sigurisë dhe
dispozitat mbi biznesin;

�

në lidhje me procedurat e ndihmës së
parë, luftimin e zjarrit, evakuimin e
punës;

�

emrat e punëtorëve të caktuar për
zbatimin e masave parandaluese;

�

emrave
të
personave
pérgjegjës
mbrojtjes të mjekut kompetent.

�

lidhje me rreziqet që lidhen me
përdorimin e substancave dhe të
preparateve;

�

masat dhe aktivitetet që lidhen me
mbrojtjen dhe parandalimin e miratuar.

�

të marrin trajnim të mjaftueshëm dhe të
përgjigjet me njohuritë gjuhësore;

�

të marrin një trajnim i kryer nga një
ekspert në vendin e punës.

Për shëndetin tuaj është e rëndësishme:
�

bashkëpunon me punëdhënësin, për të
mbrojtur shëndetin dhe sigurinë në punë;

�

në përputhje me rregullat dhe udhëzimet
që vijnë nga punëdhënësi në fushën e
mbrojtjes;

�

një përdorim të duhur të pajisjeve të
punës dhe makinerive, substanca toksike,
të transportit dhe mjetet e sigurisë;

�

duhet të përdorni pajisje mbrojtëse në
përputhje me direktivat e marra;

�

raporti i punëdhënësit kushtet e
mundshme të rrezikshme, duke punuar
për të eliminuar ose zvogëluar një rrezik
serioz dhe i pashmangshëm;

�

mos hiqni ose modifikoni mjetet e sigurisë;

�

mos veproni të pavarur në veprimet ose
manovrat që mund të përbëjnë rrezik për
punëtorët e tjerë;

�

marrin pjesë në programet e arsimit dhe
trajnimit të rregulluar nga ana e
punëdhënësit;

�

nënshtrohen kontrolleve
shëndetësore tek mjeku

të

rregullta
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Supporto Tecnico USL 9
Grosseto Dipartimento
della Prevenzione
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