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Контрольний перелік заходів з охорони здоров’я 
та безпеки в готельній індустрії та сфері 
громадського харчування

  Заповнюється компанією / клієнтом

  Назва компанії / ім’я клієнта:

  Заповнено:

  Дата (дд-мм-рррр):

  Посада/назва завдання:

  Короткий опис посади (може додаватися у виді вкладення): 

  Компанія / клієнт ознайомлені з юридичними зобов’язаннями щодо:
    інформування співробітників агентства про всі наявні ризики та заходи, які необхідно 

вживати, перед початком роботи; 
    забезпечення співробітників агентства необхідними засобами індивідуального захисту 

(ЗІЗ) перед початком роботи;
   ознайомлення співробітників агентства з їхньою роботою;
    надання керівних функцій співробітникам агентства, а також здійснення нагляду та 

контролю за їхнім робочим середовищем.

  Важлива інформація:
  Деталі щодо відповідних положень можна знайти у наступних документах:
  Закон Нідерландів про умови праці: зокрема пункт 1 статті 1; стаття 3; пункт 5 статті 5; стаття 8. 

Закон про працевлаштування працівників через посередницькі агентства, стаття 11.

 1  Співробітник агентства працюватиме зі склом і ножами, де є ризик порізів.
   Так  Ні

  Опис:

  Важлива інформація:
   Знайте, як поводитися зі склом і ножами, в тому числі під час їх миття. 
   Попросіть свого керівника пояснити, як краще працювати з точки зору безпеки.

 2  Співробітник агентства працюватиме з такими машинним обладнання, як машини для різання, 
м’ясорубки, міксери, де існує ризик порізів, защемлень, розчавлення тощо.

   Так  Ні

  Опис:

  Важлива інформація:
    Вам не дозволяється розпочинати використання таких машин, якщо у вас немає досвіду їх 

використання. 
    Попросіть свого керівника пояснити, як вони працюють і як їх використовувати у безпечний 

спосіб.
    Якщо вам ще не виповнилося 18 років, ви можете працювати з небезпечним машинним 

обладнанням лише під наглядом досвідченого пра.
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 3 Співробітнику агентства доведеться працювати на слизькій від пролиття їжі, олії чи напоїв підлозі, 
наприклад, на кухні та за барною стійкою, в результаті чого він може посковзнутися чи впасти.

   Так  Ні

  Де і коли:

  Закрите робоче взуття з протиковзкою підошвою1 надає клієнт.
   Так
   Інша відповідь, зокрема:

 4 Співробітник агентства працюватиме з обладнанням, поверхні якого можуть бути гарячими,  
а також з парою, гарячою водою, олією та жиром, під час чого він може отримати опіки.

   Так  Ні

  Де і коли:

  Важлива інформація:
   Знайте, як використовувати обладнання, що має гарячі поверхні,  

 як працювати з парою, гарячою водою, олією та жиром. 
   Попросіть свого керівника пояснити, як працювати у безпечний спосіб.
   Знайте, що робити при опіках.

 5 Співробітнику агентства доведеться працювати в місцях зі шкідливим рівнем шуму, наприклад, 
на дискотеках та під час проведення заходів.

   Так  Ні

  Де і коли:

  Засоби захисту органів слуху надає клієнт.
   Так
   Інша відповідь, зокрема:

  Важлива інформація:
    Є спеціальні вушні затички (отопластичні), які захищають від шкідливого шуму (мають 

музичні фільтри), але дозволяють власнику зрозуміти, що говорять гості. 
    Рівень шуму є шкідливим, якщо ви не можете чути один одного на відстані одного метра, 

не підвищуючи голос (>80 децибелів).
    Використання засобів захисту органів слуху є доцільним, якщо рівень шуму перевищує  

80 децибелів. У випадку, якщо рівень шуму перевищує 85 децибелів, це є обов'язковим  
за законодавством.

 6  Іноді трапляються випадки агресивної поведінки (наприклад, погрозлива поведінка, словесна 
образа, напад) і насильства (наприклад, пограбування, дії кримінального характеру) з боку 
гостей. У перший день співробітник агентства отримає інструкції, що робити в таких ситуаціях.

   Так
   Інша відповідь, зокрема:

1  Переглянути приклади взуття для роботи на кухні можна за посиланням  
www.werkkleding.com/horecakleding/kokskleding/werkschoenen
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  Важлива інформація:
   Знайте, що робити у випадку проявів насильства чи агресії.
   Запитайте свого керівника про наявні упереджувальні заходи для запобігання насильству 

та агресії.

 7  Співробітнику агентства доведеться виконувати такі фізично важкі робочі обов'язки:
   Багато ходити та/або носити різні предмети (наприклад, під час подачі страв/обслуговуванні).
    Стояти на одному і тому ж місці протягом тривалого часу (наприклад, при роботі на кухні 

або за барною стійкою).
   Працювати в незручному положенні (наприклад, під час прибирання).
    Здійснювати багато повторюваних рухів (наприклад, під час готування їжі або поліруванні 

бокалів та столових приладів).
    Підіймати важкі предмети (>25 кг) (наприклад, під час завантаження чи розвантаження 

товарів) або здійснювати часті підіймання (наприклад, ящиків).
   Переміщувати важкі предмети (наприклад, візки або важкі каструлі).

  Де і коли:

  Важлива інформація:
    Використовуйте відповідні наявні інструменти (наприклад, ручний візок або тачку. Зверніть 

увагу: деякі інструменти можна використовувати лише за наявності офіційного дозволу на це).
   По можливості врізноманітнюйте свою роботу.
   При підійманні важких предметів попросіть колегу допомогти вам.
   Не забувайте стежити за своєю позою.

 8  Співробітник агентства працюватиме із засобами, на етикетці яких є один або декілька з таких 
значків (наприклад, на мийних та дезінфікуючих засобах):

   Так

   Ні

  Де і коли:

   Викликає подразнення, 
підвищену чутливість, 
шкідливий

  Корозійний

  Токсичний

   Небезпечно для здоров’я 
у довгостроковому терміні 

  Легкозаймистий

  Вибухонебезпечний

  Окиснювальний   

   Небезпечний для водного 
середовища (води)
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  Робочі рукавички надає клієнт.
   Так
   Інша відповідь, зокрема:

  Окуляри для захисту від бризок надає клієнт.
   Так
   Інша відповідь, зокрема:

  Важлива інформація:
    Знайте, з чим ви працюєте. Дотримуйтесь вказівок на етикетці та інструкцій з 

використання. Дотримуйтесь наданих вам інструкцій.
    Використовуйте рукавички та інші засоби індивідуального захисту, якщо це зазначено на 

етикетці, або якщо ви отримали відповідні інструкції.
    Якщо ви хочете дізнатися більше про засіб, попросіть надати інформаційний листок безпеки.

 9  Чи існують інші ризики, з якими стикаються співробітники агентства, і які не зазначені в цьому 
контрольному переліку?

   Так  Ні

  Опис ризиків:

 

 10  Зверніть увагу, співробітник агентства не може:
   замінювати балони під тиском (наприклад, балони з вуглекислим газом або зі;
    стисненим повітрям); працювати з обладнанням під тиском (наприклад, встановлювати  

чи перевстановлювати пивне обладнання в підвалах).

  Підпис
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