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L-Awtorita għas-Saħħa u s-Sigurta fuq ma tagħlaqx postijiet tax-xogħol finnuqqas ta’ taħriā lill-impjegati!
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L-Awtorita għas-Saħħa u s-Sigurta fuq il-Post tax-Xoghol qed tkun ikkuntattjata minn
operaturi ta’ hairdressing salons u mingħand beauticians, biex jitolbu kjarifiëi mingħand lAwtorita wara li rappreŜentanti ta’ kumpanija privata qed iħeāāu lil dawn in-nies biex
jibgħatu lill-impjegati tagħhom għal kors ta’ sagħtejn jew tlett sigħat fis-saħħa u s-sigurta
fuq il-post tax-xogħol, liema kors hu organiŜŜat minn din il-kumpanija privata – qed
jingħad ukoll li “spetturi tal-Awtorita qed iduru dawn il-postijiet, u jekk jinstab li lħaddiema ma attendewx għal dan il-kors, jagħlqu l-istabbiliment konëernat”.
L-Awtorita tixtieq tiddikkjara li ma teŜisti l-ebda relazzjoni ma’ din il-kumpanija li qed
tagħmel dawn il-kuntatti u tagħmel dawn l-allegazzjonijiet, li huma għal kollox bla baŜi.
It-tieni nett, l-Awtorita kategorikament tiëħad li Uffiëjali minn tagħha qatt għalqu, jew ser
jagħlqu, xi post tax-xogħol għaliex jinstab li jezisti xi nuqqas fir-rigward ta’ taħriā.
It-tielet nett, l-Awtorita tixtieq tieħu l-opportunita biex tagħti nformazzjoni dwar rekwiŜiti ta’
taħriā fis-saħħa u s-sigurta. Irid jingħad li min iħaddem għandu l-obbligu li jipprovdi dik linformazzjoni, dak it-tagħlim, dak it-tagħrif u dik is-superviŜjoni li huma meħtieāa biex tiāi
Ŝgurata s-saħħa u s-sigurta fuq il-postijiet tax-xogħol (Kap 424, sezzjoni 6 (3). Dan ifisser
li t-taħriā li jrid jingħata irid ikun speëifiku għall-post tax-xogħol partikolari u āħall-perikli u
riskji li jista jkun hemm. Għalkemm min iħaddem huwa liberu li jagħŜel lil min ser iħarreā
lill-ħaddiema, l-ippjanar u l-organiŜŜazzjoni tat-taħriā għandha ssir b’konsultazzjoni mar-

rappreŜentanti tal-ħaddiema għas-saħħa u s-sigurta fuq ix-xogħol (AvviŜ Legali 36 ta’ l2003, paragrafu 13 (5) (vi)).
Peress li l-għaŜla ta’ min ser jipprovdi t-taħriā tibqa r-responsabbilta ta’ min iħaddem,
ikun fl-interess ta’ min iħaddem li jiëëekkja l-kompetenza ta’ min ser iħarreā lill-impjegati,
u fejn ikun hemm dubju, tista tintalab informazzjoni mingħand l-Awtorita.
Minħabba dawn l-allegazzjonijiet li qed isiru, l-Awtorita qed titlob pariri legali qabel
tinforma lill-pulizija dwar dan il-kaŜ.

