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PREVENTION LINK'S LIGHTHOUSE INITIATIVE  ارائه می دهد

سالمت و امنیت کاری چیست؟  

مسوولیت های کارگر  

حق مشارکت  

حق خودداری از انجام کار خطرناک  

  چه کسی مشمول OHSA می باشد؟

قانون سالمت و امنیت کاری اونتاریو )OHSA( به کارگران 

حق و حقوق می دهد. این قانون از کارفرمایان، رسپرستان، و 

کارگران می خواهد که  محیط های کاری را امن تر کنند.

شام حق دارید که آموزش دریافت کنید که:
قانون OHSA به شام این حق را می دهد که در کمک کردن 

به حفظ امنیت سالمت و امنیت کار مشارکت داشته باشید. 

بسته به تعداد کارگران، محل های کار موظفند که یکی از 

کمیته های زیر را داشته باشند:

شام حق دارید از انجام کار خطرناک 

خودداری کنید اگر دالیلی دارید مبنی 

بر این که:

کاری که شام با دستگاه یا تجهیزات  	

انجام می دهید ممکن است به شام یا 

کس دیگری صدمه وارد کند، یا رشایط 

فیزیکی محیط کار نا امن است، یا

شام همچنین حق دارید از انجام دادن  	

کار خودداری کنید اگر در خطر قرار 

گرفنت در معرض خشونت در محل 

کار هستید. 

اگر راجع به چیزی مطمنئ نیستید، سوال کنید.. 	

همه ی کارگران این حق و مسوولیت را دارند که هرگونه  	
خطر در محل کار را به کارفرما گزارش دهند.

شام می توانید با اشاره کردن به خطرهای احتاملی برای  	
HSR یا کارگر مناینده در JHSC به افزایش امنیت محل 

کارتان کمک کنید.

شام می توانید داوطلب شوید که عضو HSR شوید یا عضو  	
.JHSC کارگر

شام حق دارید درباره انواع خطراتی  که ممکن است در محل کارتان 

وجود داشته باشد اطالع داشته باشید، از جمله:

قانون OHSA کارفرما را موظف می کند که همه آنچه که از لحاظ منطقی 
امکان پذیر است را انجام دهد تا شام را از بروز هر گونه بیامری مرتبط به 

کارتان محافظت کند.

تقریباً همه ی کسانی که در اونتاریو مشغول به کار 

هستند، مستقل از اینکه در این اتحادیه باشند یا نه، 

مشمول OHSA هستند.

شام حق دارید راجع به هر گونه خطری که ممکن است در  	
محل کارتان با آن روبرو شوید اطالع داشته باشید.

شام حق دارید که در فرایند شناسایی و رفع نگرانی های  	
سالمتی و امنیتی محل کارتان مشارکت کنید.

شام حق دارید از انجام دادن کاری که به نظرتان خطرناک  	
است خودداری کنید.

درکنار OHSA، مقررات دیگری هم وجود دارند، این هاکارفرما را موظف می کنند که اطمینان حاصل 
کند که شام به اندازه ی کافی برای انجام کارتان آموزش دیده اید و اطالعات دارید. برای مثال:

 کارفرمای شام باید اطمینان حاصل کند که شام  	
آموزش پایه اطالع از سالمت و امنیت دریافت کرده اید.

اگر با مواد شیمیایی خطرناک یا دیگر مواد خطرناک کار می کنید، شام حق دارید  	
در مورد چگونگی کار کردن با آنها آموزش ببینید و بدانید که در اثر متاس با آن ها 

چه مسائل سالمتی ممکن است رخ دهد.

شام حق دارید نسبت به متاس با بسیاری از خطرات دیگر آموزش ببینید. 	

برای اینکه یک محیط کاری سامل و امن داشته باشید، شام هم وظایفی دارید. شام باید:

قانون و خط مشی ها و رویه های سالمت و امنیت در محل کار را رعایت کنید.. 	

تجهیزات حفاظتی که کارفرما خواسته است را بپوشید و استفاده کنید. 	

به شکلی کار و رفتار کنید که خودتان یا کس دیگری صدمه نبیند. 	

هر گونه خطر یا صدمه را به رسپرست خود گزارش دهید. 	

هر گونه تهدید یا جریمه 

شام توسط کارفرما برای 

استفاده از این حقوقتان 

غیر قانونی است.

کمیته های JHSC یا  HSR  خود را بشناسید. با آنها و دیگر 
همکاران خود راجع به نگرانی های سالمتی و امنیتی صحبت کنید. 

اگر کارفرمای شام به نگرانی های شام رسیدگی منی کند، شام می 
توانید از حق خود برای خودداری از انجام کار خطرناک استفاده کنید 

و همچنین با وزارت کار با شامره تلفن 0008-202-877-1 متاس 
 بگیرید. می توانید اطالعاتی بیشرتی با مراجعه به وبسایت 

www.labour.gov.on.ca کسب کنید.

اگر فکر می کنید که کارفرمای شام به خاطر اینکه شام از حقوقتان درباره 
سالمت و امنیت استفاده کرده اید یا نسبت به رشایط امنیت و سالمت 

محیط کاری ابراز نگرانی کرده اید، دارد بر علیه شام عمل می کند، می توانید 
با وزارت کار یا با اتحادیه خود )اگر عضو اتحادیه ای هستید( متاس بگیرید.

 اگر عضو هیچ اتحادیه ای نیستید، می توانید از 
دفرت مشاوره کارگر )7744-659-855-1( یا کلینیک مشاوره حقوقی سالمتی 

و امنیت کارگران )6090-832-877-1( کمک بگیرید. شام تنها نیستید!

اگر در محل کار صدمه دیده اید، یا به خاطر متاس مواد شیمیایی سمی بیامر شده اید، باید:

به دنبال مراقبت های پزشکی باشید )کمک های اولیه و/یا خدمات درمانی(.  	

هر چه زودتر کارفرما اطالع دهید. 	

حق و حقوق کارگران  

روز 28 آوریل روز ملی عزا برای کارگرانی است که در حین کار 
کشته یا زخمی شده اند.این روز نخستین بار توسط دولت کانادا 

در سال 1991 ثبت شد و پس از آن به 100 کشور دیگر نیز گسرتش 

یافته است. کارگران، خانواده هایشان، و اتحادیه هایشان در روز 

28م آوریل گرد هم می آیند تا بر کنار بناهایی که در محله ها در 
رسارس کانادا برای یادبود کارگران کشته شده یا زخمی شده گذاشته 

شده اند، حلقه گل بگذارند. 

آیا می دانستید:  

حق اطالع داشنت  

بهبود بخشیدن سالمت و   
امنیت در محل کار

آیا کارفرما شام را جریمه یا   
تهدید می کند؟

اگر در محل کار صدمه دیده ام چه کنم؟  

 01
چگونه کارتان را با امنیت 

انجام دهید.

 02
در هنگام رشایط اضطراری 

یا صدمه چه کاری انجام 

دهید. 

 JHSC
JOINT HEALTH AND SAFETY COMMITTEE

کمیته مشرتک سالمت و 
امنیت. در این کمیته نیمی از 

اعضا باید متشکل از کارگران 
باشد.

 بیشرت از 20 کارگر 

 HSR
HEALTH AND SAFETY REPRESENTATIVE

مناینده سالمتی و بهداشت که 
باید حتامً یکی از کارگران باشد.

6 تا 19 کارگر 

 01
تجهیزات و ماشین 

آالت

 02
رشایط کار

 03
خشونت و آزار و 

اذیت در محل کار

چگونه از انجام کار ناامن خودداری کنیم

 01
اگر شام از 

انجام کار ناامنی 
خودداری کرده 

اید، باید بالفاصله 
به کارفرما یا 

رسپرست خود 
اطالع دهید. 

 02
کارفرمای شام از 
لحاظ قانونی 

موظف است که 
با یک عضو کارگر 

کمیته JHSC یا 
HSR مسئله را 

بررسی کند.

 03
شام باید در یک 

محل امن نزدیک 
محل کار خود 

مبانید تا بررسی ها 
انجام شود.

 04
اگر شام پس بررسی 

کارفرما دالیل 
موجهی دارید 

مبنی بر اینکه کار 
همچنان خطرناک 

است، کارفرما باید از 
یک بازرس وزرات 
کاروضوع را بررسی 

کند.

قانون سالمت و امنیت کاری اونتاریو
– راهنام –

آیا می دانید حق و 
حقوق شام چیست؟


