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ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА 

Професионалното здраве е намаляването и/или премахването 

на рисковите фактори в рамките на работното място. И по-

конкретно на работното място и в задачите, изпълнявани по-

специално от работника. 

Кооперацията има задължението да гарантира безопасността и 

здравето на работниците. За целта тя е договорила услуга за 

превенция от трета страна, която отговаря за: 

 Оценка на работните места и рисковете за тях 

 Планирайте превенция в кооперация, като избирате 

колективни мерки пред отделните мерки 

 Адаптирайте работата (ергономичност) и сменете 

опасното. 

 Обучавайте и информирайте работниците за 

професионалните опасности 

 Разследвайте произшествия, да предотвратите 

тяхното повторение. 

 Здравно наблюдение на работниците. 

 Аварийна организация (пожар, потоп, течове)) 

 

Персоналът има задължението да гарантира тяхната 

безопасност и здраве и хората, които могат да бъдат засегнати, 

така че той трябва да: 

 Правилно използвайте оборудване, материали и 

ЛПС. 

 Извършвайте работата си безопасно. 

 НЕ променяйте работата на устройствата за 

безопасност. 

 Незабавно да съобщи всяка сериозна и 

непосредствена опасност на ръководителите или 

Работническия съвет. 

 Съхранявайте работното си място и останалата част 

от зоните на работното място в ред и чисти. 

 В случай на злополука незабавно уведомете 

отговорните за това. 

 Неспазването на задълженията им се счита за 

нарушение на труда, и може да бъде санкционирано от 

дружеството                   

 

 
 

БРЕМЕННОСТ 

Законът за превенция счита бременността за състояние 

на специална чувствителност към някои професионални 

рискове, и изисква специална защита за опазване 

здравето на жените във връзка с рисковете, които могат 

да ги засегнат. 

НЕ сте задължени да го съобщавате, 

ДА е необходимо, когато включва проблем с 

безопасността или здравето. 

Съобщете бременността писмено на "Човешки 

ресурси". 

В случай на РИСК Кооперативът ще предприеме мерки, 

адаптирайки или променяйки работата.  

Ниско: 

Отпуск по болест: когато не можете да работите поради 

здравословни проблеми. Изхвърлянето се приема от 

семейния лекар. Отмяната се взема в Мутуа. 

Отпуск по болест поради риск на работното място: 

когато условията на работата могат да повлияят на 

бременността 

Условия, които представляват риск: 

 Физически агенти: йонизиращо и 

нейонизиращо лъчение. 

 • Биологични агенти: те могат да повлияят на 

плода чрез вертикална трансмисия (рубеола, варицела, 

ХИВ, Хепатит b, c ...) 

 • Химични агенти: цитостатици, анестетични 

газове, етилен оксид, формалдехид, глутаралдехид... 

 • Ергономични фактори: физическо 

натоварване като принудителни пози, ръчна обработка 

на товара. Нощна работа, дълги часове,… 

   
 

Сексисткият език е този, който крие, изключва или 

омаловажава жените, както по начина, по който говорят, 

така и пишат. 

Има два вида сексизъм на езика: 

 Шеги, шеги и сексистки изрази 

 Производното на маскирани граматически 

правила, резултат от мизогинистично, андроцентрично 

общество. 

Трябва да избягваме генеричните мъжествености, 

използвайки егалитарен език:  

• Именуване на мъже и жени, то не е дублиращо: 

работникът и работникът. 

• Използвайте думи, които изразяват универсалност и 

колективност: шаблонът 

• Използвайте местоимения без пол или заобикаляйте 

предмета на изречението: съответното лице. 

• Използване на баровете: лицето, което отговаря 

Във връзката с колегите ви 

Да се държи по подходящ начин с другите. 

 УВАЖАВА техните политически, сексуални и 

религиозни идеологии. 

 При недоразумение ДИАЛОГА не спорят. 

 Не правете коментари, шеги, които може да 

притесняват останалите, мислете, че не 

бихте искали те да бъдат направени от вас. 

 Не критикувайте и не говорете лошо за 

другите. 
 

  


