O vizită din partea
Autorită ii Daneze a
Mediului de Lucru

O vizită din partea Autorității Daneze a Mediului de Lucru
- de asemenea, intreprinderi străine cu angajatori, pentru
a verifica sănătatea și siguranța

Inspec ia siguran ei și sănătă ii la locul
dumneavoastră de muncă

“

Firmele str ine trebuie

s se supun cu regulile da-

Aceasta este o vizită din partea Autorită ii Daneze a Mediului neze atunci când lucreaz
de Lucru. Autoritatea Mediului de Lucru este autoritatea
în Danemarca
responsabilă pentru supravegherea conformită ii cu regulile
daneze de siguran ă și sănătate. Angajatorul este responsabil
să fie în conformitate cu aceste reguli. După ce fac dovada
Folosirea interpretuidentită ii, inspectorii de la Autoritatea Mediului de Lucru sunt
împuternici i să aibă acces nelimitat la locurile de muncă
lui
publice și private, în măsura în care aceste
Dac este necesar, putem
lucruri sunt cerute pentru a-și putea respecta îndatoririle.
apela un interpretor.

”

“

Aceasta este o vizită neanun ată în care vom merge în firma
dumneavoastră și vom evalua dacă sănătatea și siguran a la
locul de muncă sunt cum ar trebui să fie. De exemplu, ne
uităm la ini iativele de sănătate și siguran ă ale firme, precum
și la aspectele ergonomice, zgomot și risc de accidente, etc.

Interpretariatul se face
prin intermediul telefonului în timpul vizitei. Interpretariatul nu se taxeaz
pentru firma

Dacă Actul de Mediu de Lucru nu este observat
Dacă firma dumneavoastră nu este în conformitate cu regulile
pentru sănătate și siguran ă, vă vom ordona să rectifica i
problemele. Vă putem impune o notificare de îmbunătă ire
pentru firma dumneavoastră pentru a corecta problema imediat, dacă este posibil, printr-o notificare de îmbunătă ire
imediată. Vă putem impune, de asemenea, o notificare de
interdic ie pentru a nu mai continua lucrul până când problema nu este rectificată. În cazuri serioase, putem raporta
firma dumneavoastră la poli ie și risca i să fi i amenda i.
Dacă existe probleme serioase multe sau complexe cu privire
la sănătate și siguran ă la locul de muncă, vom ordona companiei dumneavoastră să folosească un consultant autorizat
pentru sănătate și protec ie. Un consultant autorizat pentru
sănătate și protec ie vă va sfătui compania cu privire la prevenirea și solu ionarea problemelor de sănătate și siguran ă.
Firma dumneavoastră va trebui să plătească pentru acest
consultant.

dumneavoastr

”

“

Pentru mai multe

informa ii
despre Autoritatea Danez a
Mediului de Lucru i despre reguli de s n tate i siguran la
locul de munc , vizita i siteul
nostru web la www.at.dk.
Cele mai importante reguli au
fost traduse în polonez ,
lituanian , german i alte câteva limbi.
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