PRZERWA
NA POSIŁEK?

Czy zostało Ci zaoferowane takie
pomieszczenie higienicznosanitarne
w pracy?

TWOJA CODZIENNOŚĆ – TWOJĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótkie terminy realizacji projektów budowalnych
i zbyt wielu pracowników na placach budowy.
Pracodawcy i brygadziści którzy chcą wydać jak
najmniej pieniędzy na zapewnienie dobrych
warunków higienicznosanitarnych na terenie
budowy.
Taka jest rzeczywistość na wielu budowach – prowadzi
to do istnienia niezadowalających warunków tam, gdzie
spędzasz znaczącą część swojego dnia pracy.
Twój związek chce coś z tym zrobić. Zachęcamy do
powiadamiania nas o nieodpowiednich pomieszczeniach
higienicznosanitarnych, jeśli napotykasz takie w pracy.
Zadzwoń do nas albo odwiedź naszą stronę na
Facebooku i dodaj zdjęcia bądź też podpowiedz nam,
gdzie powinniśmy się pojawić z wizytą.
Zachęcamy również do publikowania zdjęć miejsc, z
których jesteście zadowoleni. Być może je odwiedzimy.
facebook.com/brakkeaksjonen

Zarówno Ty jak i dyrektor powinniście
mieć zapewnione tak samo dobre
warunki h
 igienicznosanitarne w pracy
Miejsca, gdzie jesz posiłki, zmieniasz ubranie, myjesz się albo
korzystasz z toalety powinny mieć taki sam standard jak te, z
których korzystają Twoi przełożeni w miejscu pracy.
Kodeks pracy dotyczy wszystkich i zapewnia między innymi
prawo do:
• odpowiednich stołówek, na tyle dużych, by pomieściły jak
największą liczę pracowników jednocześnie i każdemu
z nich zapewniły wygodne warunki do spożycia posiłku
• jadalni, gdzie możesz przygotować swój posiłek
• wystarczającej ilości toalet – oddzielnych dla kobiet i
mężczyzn
• umywalek przy toaletach
• garderoby z oddzielnymi łazienkami dla kobiet i mężczyzn
• a to wszystko oczywiście musi być uporządkowane i czyste
Jeśli pracujesz w firmie, gdzie obowiązuje układ zbiorowy pracy
wiedz, że wymagania dotyczące standardu szatni, stołówki i
łazienek są jeszcze surowsze.
Zadzwoń do nas, jeśli zastanawiasz się, do czego masz prawo
– opłaca się być zrzeszonym.

ZWIĄZKI ZAWODOWE CHCĄ
ZMIENIĆ ZŁE WARUNKI
HIGIENICZNOSANITARNE
A TY?
Opisz swoje
dobre lub złe
zane z
doświadczenia zwią
znowarunkami higienic
sanitarnymi, tutaj:
facebook.com/
brakkeaksjonen
UNIONEN FAGFORENING
FELLESFORBUNDET
TEL. 480 55 200

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND
TEL. 926 17 777

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING
TEL. 55 55 36 60

Tam możesz również
unki
przeczytać jakie war
powinny być.

