Delodajalci, ki zagotavljajo
delo delavcev uporabniku agencije
Uporabnik

Agencija

Varno in zdravo delo

3 cilji za izboljšanje varnosti
in zdravja pri delu

Agencijski
delavec

1
2
3

Zagotovitev ocene tveganja za agencijske delavce

Izboljšanje sodelovanja med delavci, agencijami
in uporabniki
Osveščanje agencijskih delavcev glede
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

Načrtovanje in zmanjševanje tveganj,
katerim so podvrženi agencijski delavci,
zahteva posebno pozornost. Zaradi del, ki jih
opravljajo
v
različnih
gospodarskih
dejavnostih, so glede na naloge, ki jih imajo,
pogosto izpostavljeni različnim tveganjem,
tudi socialnim.
Agencijski delavci so bolj občutljivi za psihosocialna tveganja. Za
varnost in zdravje pri delu skrbita uporabnik in agencija.
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Osveščanje agencijskih
delavcev glede
zagotavljanja zdravja pri
delu



Poskrbite, da bo zagotovljeno usposabljanje za
varno delo
Agencijskim delavcem izboljšajte znanje glede
opravljanja dela
Agencijskim delavcem dvignite raven
osveščenosti glede preventivnih ukrepov v
delovnem procesu
Bodite pozorni na potovalne in nastanitvene
pogoje zlasti pri napotenih delavcih
Posebno pozornost posvetite psihosocialnim
tveganjem
Skupaj z uporabnikom poskrbite, da agencijski
delavci prejemejo vse informacije glede varnosti
in zdravja pred nastopom dela
Poskrbite, da so nezgode pri delu prijavljene na
ustrezne organe
Od uporabnika zahtevajte vse informacije o
pogojih dela, ki jih mora izpolnjevati agencijski
delavec

Poskrbite, da bo agencijskim delavcem
zagotovljeno ustrezno varstvo
Bodite pozorni na posebna tveganja na delovnih
mestih agencijskih delavcev

Agencijski delavci imajo enako raven varnosti in zdravja pri delu kot zaposleni delavci pri
uporabniku.
dertaking and/or establishment.

ZAKONODAJNI OKVIR

 Direktiva 1989/391/EEC, OSH "Okvirna Direktiva” iz 12. junija 1989 glede predstavitve ukrepov za
izboljšanje varnosti in zdravja pri delu delavcev
 Direktiva 1991/383/EEC iz 25. junija 1991 dopolnitev ukrepov za izboljšanje varnosti in zdravja pri
delu delavcev s pogodbo o zaposlitvi za določen čas in s pogodbo o začasnem delu
 Direktiva 1996/71/EEC iz 16. decembra 1996 glede napotenih delavcev v okviru zagotavljanja storitev
 Direktiva 2008/104/EC iz 19. novembra 2008 glede začasnega agencijskega dela.
 Direktiva 2014/67/EU iz 15. maja 2014 o izboljšanju direktive 96/71/EC glede napotenih delavcev v
okviru zagotavljanja storitev

VEČ INFORMACIJ NA: https://osha.europa.eu

