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Skeda ta’ taħriġ fisSaħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
Awtorita' għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
17, Triq Edgar Ferro
Pieta' PTA 1533
tel: 21247677
http://www.ohsa.org.mt
ISEM TAL-KORS

Għarfien tas-Saħħa u s-Sigurtà
fuq ix-Xogħol

ĦIN

(12s)

PREZZ

MIN għandu jipparteċipa GĦAN

€ 80.00

• Jingħata għarfien tal-kunċetti u l-prinċipji tas-Saħħa u s-Sigurta
Miftuħ għal kull min b’xi mod fuq il-post tax-xogħol.
ghandu xi rwol fuq il-post tax- • X’inhu l-bidu u x’isegwi f’dawk li huma dmirijiet, b’mod
xogħol.
partikulari fejn tidhol il-liġi.
• Il-kors huwa meqjus bħala bażi għal taħrig ieħor.

Tqandil Manwali

(4s)

€ 70.00

• Jingħata għarfien tal-kunċetti u l-prinċipji tat-tqandil manwali
L-aktar
għal
min
jaħdem mingħajr riskju.
f’imħażen jew f’xogħol ta’ • Isiru jafu x’inhuma ir-Regolamenti tal-2003 dwar il-Protezzjoni
ippakkjar, tqassim jew tqandil.
kontra Riskji ta’ Korriment tad-Dahar fil-Postijiet tax-Xogħol (A.L.
35/2003).

Ir-Rappreżentant tas-Saħħa u sSigurtà tal-Ħaddiema

(16s)

€ 110.00

• Ifiehem ir-rwol u d-dmirijiet tar-Rappreżentant tas-Saħħa u sIr-Rappreżentant tas-Saħħa u s- Sigurtà tal-Ħaddiema fid-dawl tal-obbligi li għandhom dawk
Sigurtà tal-Ħaddiema
responsabbli milli jippromwovu u li jipprovdu ambjent ta’ xogħol
li jiżgura l-ogħla livelli ta’ ħarsien u prevenzjoni.

€ 110.00

• Biex jgħin lil dawk li huma responsabbli mill-post tax-xogħol
Min iħaddem, dawk li jaħdmu jagħrfu u jevalwaw ir-riskji.
għal
rashom,
Nies
fil- • Ifiehem lill-parteċipanti kif jistgħu jaddottaw u jħaddmu.
management.
sistemi suffiċjenti ta’ ħarsien u prevenzjoni kif xieraq (risk
assessment).

€ 70.00

Miftuħ għal kulħadd b’mod
partikulari għal dik il-Persuna
Maħtura f’dan il-qasam fuq ilPost tax-Xogħol.

€ 85.00

Stħarriġ ta’ dan l-aħħar minn diversi Stati Membri tal-UE
jikklassifika kemm il-ħaddiema huma esposti għall-istress bħala likbar riskju għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax- xogħol
(Ewrobarometru, Kundizzjonijiet tax-Xogħol, 2014). Jirriżulta fi
spiża kbira għal min iħaddem jekk ma jiġix indirizzat. Iwassal għal
L-aktar dawk fil-management is- inqas produttività fl-oqsma tan-negozju li jiġu effettwati. Insupervisors , dawk li jfasslu negozju jsib diffikulta’ li jżomm il-ħaddiema, jidħol f'żieda fl-infieq
policies u jieħdu deċiżjonijiet.
f’reklutaġġ u f’taħriġ. Il- kors jifli s-sitwazzjoni u jissuggerixxi
soluzzjonijiet prattiċi relatati mal-benessri u mas-saħħa mentali. Ilparteċipanti se jkollhom għarfien dwar l-evalwazzjoni tar-riskji
psikosoċjali, l-obbligi legali, l-impatt ta’ saħħa mentali dgħajfa
fuq in-negozju, kif ukoll dwar kif tinħoloq il-kultura u l-ambjent
xieraq ta’ appoġġ biex jitjieb is-serħan tal-moħħ tal-ħaddiema.

€ 80.00

• Biex jinftehmu l-liġijiet ta’ pajjiżna dwar is-saħħa u s-sigurta’ filqasam tal-bini u l-kostruzzjoni, partikularment l-Avviż Legali
Miftuħ għal kull min jaħdem fil281/2004.
qasam tal-kostruzzjoni.
• Biex jitkabbar l-għarfien dwar il-perikli, l-immaniġġjar tar-riskji u
l- prevenzjoni tal-inċidenti fuq il-lant tax-xogħol.

L-Evalwazzjoni tar-Riskju fuq il
Post tax-Xogħol

L-Ewwel Għajnuna u s-Sigurtà
fuq il-Post tax-Xogħol

Workplace Health &
Wellbeing
– (code:WHW)

Saħħa u s-Sigurtà għall-Qasam
tal-Kostruzzjoni

(16s)

(22.5s)

(14s)

(10s)

• Il-parteċipanti jagħrfu d-dmirijiet li joħorġu mir-Regolamenti ta’
1el Għajnuna fil-perspettiva ta’ skansar ta’ inċidenti.
• Isiru jafu x’għandu jsir f’każ ta’ korriment.
• Dawk li jtemmu b’suċċess dan it-taħriġ, barra ċ-ċertifikat ta’
Attendenza, jikkwalifikaw ukoll bħala First Aiders, b’ċertifikat ta’
3 snin.

Kontenut ta’ kull kors: B’mod prattiku jħares lejn x’tgħid il-liġi u jingħataw eżempji u sitwazzjonijiet ta’ kif dan u aktar jista’ jiġi mwettaq.
Għalkemm kull kors jista’ jitqies bħala unit għalih, hu rakkomandat li min japplika għall-kors tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fuq ix-Xogħol, ikun
diġa pparteċipa f’taħriġ ieħor bħal, kors ta’ l-Għarfien tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq ix-Xogħol. Kull parteċipant jingħata ċertifikat bażat fuq lattendanza u l-parteċipazzjoni. Jiġi mqassam materjal relatat mat-tema tal-kors. It-taħriġ jitmexxa bil-Malti. Ikun hemm waqfa għall-kafè
f'kull sessjoni.

Bookings: Ċempel: 21247677, jew email: courses.ohsa@gov.mt
Fondi EU: Dan it-taħrig jista` jkun eliġibbli għall-iskema tal-JobPlus “Training Pays Schemes (TPS), termini u kundizzjonijiet japplikaw.
(Għal aktar tagħrif fuq l-iskema ikkuntatja l-JobPlus fuq t: 22201610 jew email: training.jobsplus@gov.mt)

Servizzi oħra ta’ taħriġ:
Barra minn dawn il-korsijiet, noffru servizz simili fuq il-post tax-xogħol stess. Applikazzjoni u il-kontenut dettaljat ta` kull kors jinsabu
fuq http://ohsa.org.mt/Home/Courses/ListofCourses.aspx jew ikkuntatja lil Giovanni Barbaro-Sant, Kap tas-Servizzi Korporattivi fuq
email:
giovanni.barbaro-sant@gov.mt

13/02/2019

