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€10,000 MULTA GĦAL KSUR TA’ LIĠI TAS-SAĦĦA U SIGURTÀ LI
WASSAL GĦAL MEWT TA’ ĦADDIEM
Direttur ta’ kumpanija ta’ 33 sena mill-Imqabba ġie mmultat €10,000 wara li nstab ħati ta’
ksur tar-regolamenti għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li wassal biex ħaddiem
tilef ħajtu fuq il-post tax-xogħol.
L-inċident kien seħħ f’Marzu tal-2014 fil-Mosta meta ħaddiem ta’ nazzjonalità barranija
impjegat mal-kumpanija kien qed jaħdem f’sit ta’ kostruzzjoni. Huwa kien waqà erbà sulari
meta kien qed inaddaf il-konkos żejjed li kien inqabad bejn il-bricks mix-xifer tal-binja li
ma kellha l-ebda tip ta’ lqugħ. Fil-ħin tal-inċident, il-vittma ma kienx liebes ilbies protettiv
bħal ‘safety harness’ li permess tiegħu seta’ faċilment jiġi evitat dan l-inċident fatali. Instab
ukoll li l-vittma qatt ma kien ingħata t-taħriġ meħtieġ dwar is-saħħa u s-sigurtà u kien
jitħalla jaħdem waħdu.
Fid-dawl ta’ dan, id-direttur instab ħati mill-Qorti tal-Maġistrati ta’ numru ta’ nuqqasijiet filqasam tas-saħħa u s-sigurta fuq il-post tax-xogħol. Huwa nstab ħati talli naqas milli jħares
is-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati tiegħu kif ukoll ta’ kull min seta’ jiġi affettwat bix-xogħol
li kien qed isir kif ukoll li naqas li jieħu l-miżuri ta’ prevenzjoni meħtieġa sabiex ma jsirx xi
dannu fiżiku, korriment jew mewt fuq il-post tax-xogħol.
Instab ukoll li bhala direttur u li jħaddem in-nies, naqas li jiżgura fost oħrajn li jintuża
tagħmir protettiv personali meta r-riskji ma setgħux jiġu evitati, u li dan ikun adattat għaxxogħol u jkun efffettiv. L-apparat protettiv ukoll m’għandu joħloq l-ebda problema ta’
saħħa u iġjene għall-ħaddiema, jiffunzjona tajjeb u jkollu manutenzjoni u tiswija xierqa.
Id-direttur naqas li jagħti dan it-tagħmir protettiv mingħajr ħlas lill-ħaddiem u li jagħtih ittaħriġ u l-informazzjoni neċessarja dwar l-użu tiegħu u dwar ir-riskji li dan it-tagħmir kien

qed iħarsu kontrihom.
Il-kuntrattur naqas ukoll li jieħu miżuri ta’ protezzjoni sabiex jkunu evitati waqgħat millgħoli. Fil-fatt, huwa naqas li jassigura li jkun hemm lqugħ solidu li jkun għoli biżżejjed u li
jkollu ta’ l-anqas bord tat-tarf, poġġaman ewlieni u poġġaman intermedju.
L-imputat instab ħati li naqas li jassigura li x-xogħol fil-għoli jsir biss b’apparat speċjali jew
bl-użu ta’ apparat ta’ protezzjoni kollettiv bħalma huma bennieni, il-pjattaformi jew ixxbieki tas-sigurtà. F’każ li minħabba n-natura tax-xogħol dan l-apparat ma jkunx jista’
jintuża, allura għandu jiġi żgurat li jiġu pprovduti w użati arnessi tas-sigurta (safety
harness) jew metodi ta’ ankraġġ oħra ta’ sigurtà flimkien ma’ mezzi adatti ta’ aċċess.
Nuqqas ieħor li nstab ħati tiegħu kien li s-sit ta’ kostruzzjoni ma nżammx tajjeb u fi stat
nadif.

Il-Qorti kienet preseduta mill-Maġistrat Dr Nadine Lia filwaqt li l-prosekuzzjoni tmexxiet blassistenza tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA).
Għal aktar informazzjoni dwar obbligi legali u gwidi fis-settur tal-kostruzzjoni wieħed jista’
jikkuntattja lill-OHSA fuq tel. 21 247677, jibgħat email fuq ohsa@gov.mt, iżur il-paġna ta’
facebook ‘OHSA Malta’, iniżżel l-app ‘BSafe@Work’ jew iżur il-websajt ta’ l-OHSA li hija:
www.ohsa.org.mt
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