16.10. 2018

“Safe and healthy work for temporary jobs”

SLIC-ÁTAK Á VEGUM EVRÓPSKRA VINNUEFTIRLITA 2017-2019
“Öryggi og heilsa hjá starfsmönnum starfsmannaleiga”

Gátlisti: NOTENDAFYRIRTÆKI (NF)
1. Almennar upplýsingar

Dags. eftirlitsheimsóknar: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Kt. notendafyrirtækis: _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _
.............................................................................................................................................................
Heiti notendafyrirtækis:
.................................................................................................................................................
Heimilisfang:
.............................................................................................................................................................
Tengiliðir:
Nafn og
netfang – 1:
Nafn og
netfang – 2:

Sími:
Sími:

Fjöldi eigin starfsmanna hjá notendafyrirtæki:
Fjöldi starfsmanna starfsmannaleigu í notendafyrirtæki:

KK

KVK

Hlutfall erlendra starfsmanna: _______________%

Heiti starfsmannaleigu (1):
.............................................................................................................................................................
Heimilisfang:
.............................................................................................................................................................
Fjöldi undirverktaka:

Fjöldi starfsmannaleiga hjá undirvt.:
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Fjöldi starfsmanna á vegum erlendrar starfsmannaleigu
sem eru hjá notendafyrirtæki

KK

KVK

Heiti starfsmannaleigu (1):
.............................................................................................................................................................
Heimilisfang:
.............................................................................................................................................................
Starfsgrein:
Bygginga- og mannvirkjag.
Fjöldi vinnuslysa hjá notendafyrirtækinu sl. 3 ár:
Þar af fjöldi tilkynningaskyldra vinnuslysa til VER:

Hefur fyrirtækið rannsakað vinnuslysin, einkum þau sem tengjast

Já

Nei

starfsmönnum starfsmannaleiga?

Fjöldi slysa hjá starfsmönnum
starfsmannaleiga:

Dauðaslys

Önnur slys

Fjöldi slysa hjá starfsmönnum
notendafyrirtækis:

Dauðaslys

Önnur slys

Nýtir notendafyrirtækið þjónustuaðila í vinnuvernd?

Já

Nei

2. Öryggi og heilsa starfsmanna frá starfsmannaleigum

Notendafyrirtækið (NF) fær upplýsingar frá starfsmannaleigufyrirtækinu um heilsufarsskoðanir/starfshæfni

J

N

Notendafyrirækið (NF) gerir áhættumat (2)

J

N

NF gerir ráðstafanir/forvarnir byggt á áhættumati

J

N

NF veitir sérstaka starfstengda þjálfun/fræðslu í vinnuvernd(3)

J

N

Á ekki við

NF útvegar persónuhlífar (4)

J

N

Á ekki við

NF upplýsir starfsmannaleigu um áhættumat og forvarnir

J

N

Á ekki við

Annað ?
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3. Sérstakar áhættur á vinnustað eða verkstöð tengt starfsmönnum starfsmannaleiga
Eðlisfræðilegar
áhættur
Tilgreinið
Hávaði
Titringur
Geislun (Rafsuðublinda, UV/IR,
laser)

Áhætta fyrir
hreyfi-/stoðk.
Tilgreinið
Kyrrstaða/læstar
vinnustellingar
Endurtekning
Óþægilegar
vinnustellingar

Rafsegulsvið

Lyfta og/eða
bera þungar
byrðar

Jónandi geislun
t.d. röntgen…)
Hitastig/hitaálag

Annað:

Vélar og tæki

Rafmagn

Efni/efnahættur

Vinna í hæð

Ryk

Félagslegur
aðbúnaður

Lífræðilegir
skaðvaldar

Aðrar hættur:

Notendafyrirtækið ræður starfsmenn starfsmannaleiga til að
framkvæma einhverja vinnu sem er bönnuð (5)

J

Á ekki
við

N

4. Mat eftirlitsmanns
Almennt mat á vinnuaðstæðum í notendafyrirtæki m.t.t.
öryggis og heilsu

1

2

3

4

Vinnuaðstæður starfsmanna frá starfsmannaleigu m.t.t.
öryggis og heilsu

1

2

3

4

(1.Ófullnægjandi, 2. Lágmarkskröfum fullnægt, 3. Gott, 4. Mjög gott)
Athugasemdir :__________________________________________________________________
Búa starfsmenn starfsmannaleiga og fastir starfsmenn við sömu
vinnuaðstæður m.t.t. öryggis og heilsu?

Já

Nei

Ef nei, tilgreinið á hvaða sviðum (merkið með x í viðeigandi dálk):
Heilsufarseftirlit / læknisskoðanir
Áhættumat (áhersla á vinnustað/verkstöðvar tímabundinna
starfsmanna.

Er áhættumatið á tungumáli sem starfsmenn skilja ?
Ráðstafanir/forvarnir byggt á áhættumati
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Þjálfun/fræðsla í vinnuvernd
Persónuhlífar
Aðgangur að matstofu, salerni, hvíldaraðstöðu, sturtu….
Annað:

5. Aðgerðir eftir eftirlitsheimsókn
Fjöldi ábendinga/brota

Tegund brota

Skrifleg ábending
Fyrirmæli
Vinna bönnuð
Kæra til lögreglu

Leiðbeiningar – útskýringar við gátlista:
(1) Heiti starfsmannaleigu: Endurtakið línu eins oft og þarf.
(2) Notendafyrirtækið hefur gert áhættumat sem starfsmaður starfsmannaleigunnar tekur mið af við
verkið.
(3) Notendafyrirtækið hefur veitt starfsmanni viðeigandi þjálfun fyrir starfið á verkstað, þar á meðal
fræðslu og þjálfun í vinnuvernd.
(4) Notendafyrirtækið hefur útvegað starfsmanni viðeigandi persónuhlífar fyrir starfið byggt á
áhættumati.
(5) Notendafyrirtæki er óheimilt að nýta sér þjónustu starfsmanna starfsmannaleigufyrirtækis til
verka sem stofna öryggi þeirra og heilsu í mikla hættu. Hér undir falla störf:
 Störf sem fela í sér skyldu á sérstökum heilsufarsskoðunum áður en starf er hafið, sjá t.d.
o reglugerð nr. 430/2007 um bann við notkun asbests á vinnustöðum
o reglugerð nr. 553/2004, 12. gr., 3. mgr. um verndun starfsmanna gegn hættu á
heilsutjóni af völdum efna á vinnustöðum: Starfsmenn er vinna með varasöm efni
sem hafa bindandi líffræðileg mengunarmörk, sbr. I. viðauka, skulu gangast undir
heilsufarsskoðun áður en þeir hefja störf og reglulega eftir það. Atvinnurekandi
skal upplýsa starfsmanninn um þessa skyldu áður en hann hefur störf. (Blý og
jónasambönd þess).
 sem að loknu áhættumati kveður á um að starfsmaður þurfi að undirgangast
heilsufarsskoðun vegna hættu á heilsutjóni
 þar sem ekki hefur verið gert áhættumat hættulegra starfa og viðeigandi
forvarnarráðstafanir, sjá m.a. viðauka 2 í reglum nr. 547/1996.
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