قانون الصحة والسالمة املهنية يف أونتاريو

مبادرة املنارة من رابط الوقاية يعرض

– دليل املعلومات –

هل تعرف ما هي حقوقك؟

ما هي الصحة والسالمة املهنية؟

مينح قانون الصحة والسالمة يف أونتاريو ( )OHSAحقوق العامل.
يحدد األدوار ألصحاب العمل واملرشفني والعامل حتى ميكن

جعل أماكن العمل أكرث أمانًا.

الذي تغطيه OHSA؟

تقريبا كل شخص يعمل يف أونتاريو  ،سواء
النقاباتأم ال  ،وتغطيها .OHSA

حقوق العامل

»لديك الحق يف معرفة

أي مخاطر يف العمل قد تتعرض لها.

»لديك الحق يف املشاركة

يف عملية تحديد وحل مشكالت الصحة والسالمة.

»لديك الحق يف رفض

مسؤوليات العامل

للمساعدة يف الحفاظ عىل مكان عمل آمن وصحي  ،عليك أيضً ا واجبات .يجب عليك أن:

من غري القانوين
ملالكك أن يعاقبك

»اتبع القانون وسياسات وإجراءات الصحة والسالمة يف مكان العمل.

أو يهددك مبعاقبتك
عىل مامرستك أو السؤال
عن هذه الحقوق.

»ارتداء واستخدام معدات الحامية املطلوبة من قبل صاحب العمل الخاص بك.
»العمل والترصف بطريقة لن تؤذي نفسك أو أي شخص آخر.
»اإلبالغ عن أي مخاطر أو إصابات ملرشفك.

القيام بعمل تعتقد أنه غري آمن.

الحق يف معرفة
لديك الحق يف تلقي التدريب من أجل:

الحق يف املشاركة
لديك الحق يف الحصول عىل معلومات حول العديد من أنواع املخاطر
التي قد توجد يف مكان عملك  ،مبا يف ذلك:

01

02

01

02

03

قم بدورك الوظيفي بأمان

تعرف ماذا تفعل يف حاالت
الطوارئ أو اإلصابة

آالت ومعدات

ظروف العمل

العنف واملضايقة
يف العمل

تطلب  OHSAمن صاحب العمل أن يفعل كل يشء معقول لحاميتك من
التعرض لإلصابة أو اإلصابة مبرض ذي صلة بالعمل.
جنبا إىل جنب مع  OHSAهناك لوائح تتطلب من صاحب العمل الخاص بك للتأكد من أنك مدرب
تدريبا كافيا وأبلغت للقيام بعملك .فمثال:

متنحك  OHSAالحق يف املشاركة واملشاركة يف املساعدة عىل
جعل مكان عملك آم ًنا وصحيًا والحفاظ عليه .بنا ًء عىل عدد
العامل املستخدمني  ،يتعني عىل أماكن العمل الحصول عىل:

HSR

JHSC

ممثل الصحة والسالمة
الذي يحتاج إىل أن يكون

لجنة الصحة والسالمة
املشرتكة مع نصف اللجنة
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أحد العامل.

»اسأل أسئلة عندما تكون غري متأكد عن يشء.
»كل عامل لديه الحق واملسؤولية يف اإلبالغ عن أي مخاطر
يف العمل ملرشفهم.
»ميكنك مساعدة  HSRأو عضو عامل يف  JHSCمن خالل
تحديد املخاطر املحتملة يف مكان عملك.
»ميكنك التطوع لتكون  HSRأو عضو عامل يف .JHSC

»يجب عىل صاحب العمل ضامن حصولك عىل

التدريب األسايس يف مجال عىل التوعية بالصحة والسالمة.
»إذا كنت تعمل مع املواد الكيميائية الخطرة أو املواد الخطرة األخرى ،

فلدينا املواد التي يحق لك أن تتدرب عىل كيفية استخدام املواد والتعامل معها بأمان ،
وما هي اآلثار الصحية الناجمة عن التعرض لها.

»هناك العديد من األخطار األخرى التي يجب أن تتدرب عليها إذا تعرضت لها.

هل كنت تعلم؟

 28أبريل هو يوم الحداد الرسمي الرسمي لكندا للعامل
الذين قتلوا وأصيبوا يف العمل  ،تحت إرشاف النقابات الكندية منذ
عام  ، 1984وقد أعلنت ذلك رسميا من قبل حكومة كندا يف عام
 ، 1991ومنذ ذلك الحني امتدت إىل أكرث من  100دولة.
يجتمع العامل وأرسهم ونقاباتهم يف  28أبريل (نيسان) لوضع
أكاليل الزهور عىل املعامل املحلية للعامل القتىل والجرحى  ،والتي
أقيمت يف العديد من املجتمعات يف جميع أنحاء كندا والعامل.

تحسني الصحة
والسالمة يف مكان عملك

املؤلفة من العامل.

الحق يف رفض العمل غري اآلمن
لديك الحق يف رفض العمل غري اآلمن
عندما يكون لديك سبب لالعتقاد بأن:

»العمل الذي تقوم به أو املعدات أو
اآلالت التي تستخدمها قد يؤذيك أو

أي شخص تعمل معه أو الحالة املادية
ملكان العمل خطرية ؛ أو

»لديك أيضً ا الحق يف رفض العمل إذا
كنت يف خطر من مكان العمل.

كيف ترفض العمل غري اآلمن

01

02

عند رفض العمل
غري اآلمن  ،يجب
عليك إخبار

صاحب العمل

صاحب العمل
أو املرشف فو ًرا.

ملزم قانونًا
بالتحقيق

مع عضو عامل
يف JHSC
أو .HSR

03

04

يجب أن تبقى
يف مكان آمن ،

إذا كانت لديك

بالقرب من
محطة العمل
الخاصة بك ،

حتى يكتمل
التحقيق.

أسباب معقولة

لتعتقد أن عملك
ال يزال خط ًريا بعد
تحقيق صاحب
العمل  ،فيجب أن
يكون لدى صاحب
العمل مفتيش من

وزارة العمل

مدع ًوا للتحقيق.

تعرف عىل  JHSCأو  .HSRتحدث إليهم وزمالئك يف العمل حول
اهتاممات الصحة والسالمة .إذا مل يعالج صاحب العمل مخاوفك ،
فيمكنك مامرسة حقك يف رفض العمل إذا كنت تعتقد أنه غري آمن.

ميكنك أيضً ا االتصال بوزارة العمل عىل الر قم 1-877-202-0008
أو معرفة املزيد من املعلومات عىل www.labour.gov.on.ca

عقاب صاحب
العمل أنت أو تهديد لك؟

إذا شعرت أن صاحب العمل يتخذ إجراء ضدك إلثارة مخاوف تتعلق
بالصحة والسالمة أو مامرسة حقوقك يف مجال الصحة والسالمة ،
ميكنك االتصال بسلطنة العمل أو نقابتك  ،إذا كنت عض ًوا يف نقابة.
إذا كنت ال تنتمي إىل نقابة  ،فيمكنك طلب املساعدة املجانية من
مكتب مستشار العامل ( )1-855-659-7744أو عيادة العامل الخاصة
بالسالمة والصحة ( .)1-877-832-6090لست وحدك!

ماذا تفعل إذا كنت تؤذي يف العمل؟

إذا كنت مصابًا يف العمل أو مرضً ا بسبب التعرض للمواد الكيميائية السامة  ،يجب عليك:
»التامس العناية الطبية (اإلسعافات األولية و /أو الرعاية الصحية).
»أخرب صاحب العمل الخاص بك يف أقرب وقت ممكن.

preventionlink.ca

