
Предприятието, в което сте наети, е длъжно да ви предостави цялата 
необходима информация, за да можете да работите безопасно на новото си 
работно място. Именно за това е приемът. Ще ви бъде назначен и опитен 
колега (предружител или предружителка), който да ви напътства през първите 
дни на новата ви работа.

Знам какви лични предпазни средства трябва да нося.

Познавам опасните ситуации в предприятието и на работното си място.

Знам правилата за безопасност и хигиена които трябва да се спазват.

Знам как да получа достъп до съблекалнята, в стола и т.н.

Знам как трябва да използвам предоставеното ми работно оборудване.

Знам какво трябва да правя в случай на злополука, евакуация и пожар.

Имам предружител/ка, към които мога да се обърна.

Знам как да се свържа с отговорника по профилактика.

Знам към кого да се обърна в случай на подигравки или насилие. 

Преди да започнете работа попълнете контролния списък. По този 
начин можете да сте сигурни, че сте получили цялата информация, 
която ви е необходима за безопасна работа.

Достатъчно информирани?

www.p-i.be
www.werkpostfiche.be

www.ikbenjobstudent.be
V. U. : Marijke Bruyninckx   Preventie en Interim
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