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€ 9,156 f’Multi għal Ksur tal-Liāi dwar Saħħa u Sigurtà
fuq il-Post tax-Xogħol
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Fl-aħħar seduta tal-Qorti Kriminali relatata ma’ kaŜijiet li jinvolvu nuqqasijiet ta’ saħħa u sigurtà, numru ta’
imputati weħlu somma ta’ € 9,156 f’kaŜijiet separati. Dawn il-kaŜijiet koprew setturi u kwistjonijet differenti.

L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) tħoss li l-maāāoranza ta’ dawn il-kawŜi
setgħu āew evitati li kieku l-persuni konëernati osservaw il-liāijiet tas-saħħa u s-sigurtà, li hemm minnhom li
ilhom fis-seħħ għal għexieren ta’ snin, bħal per eŜempju fil-kaŜ ta’ spezzjoni u ëertifikazzjoni ta’ liftijiet. Barra
minn dan, l-OHSA ilha għal xi Ŝmien torganizza dawk li jissejħu kampanji ta’ spezzjonijiet speëifiëi li fihom
jiāi identifikat settur partikolari. F’kull kaŜ, tintbagħat ittra lill-operaturi kollha konëernati bl-obbligi legali
speëifiëi lit kun se tiffoka fuqhom l-OHSA u tinfurmahom li uffiëjali mill-OHSA se jkunu se jagħmlu spezzjoni
f’dan ir-rigward. Huma dawk li lanqas jagħtu widen ta’ din l-informazzjoni, fost oħrajn, li finalment jispiëëaw
il-qorti.

Fil-kaŜijiet tal-Qorti, Ŝewāt irāiel, wieħed ta’ 37 u l-ieħor ta’ 39 sena, weħħlu € 466 kull wieħed talli naqqsu
milli jħarsu s-saħħa u s-sigurtà tagħhom infushom u ta’ persuni li setgħu āew affettwati bix-xogħol li kien
qed isir. Dan sar minħabba li huma ma ħadux l-passi neëessarji kollha sabiex jiāu evitati danni fiŜiëi,
korriment jew mewt fuq il-post tax-xogħol. Huma naqsu wkoll milli jieħdu miŜuri sabiex jitnaqqsu r-riskji fejn
kien possibbli.
Raāel ta’ nazzjonalità barranija weħel ukoll € 466 talli minbarra dawn in-nuqqasijiet, bħala persuna li
tħaddem jew li taħdem għal rasha, naqas ukoll li jagħmel evalwazzjoni tar-riskju.

Minbarra n-nuqqas ta’ miŜuri ta’ saħħa u sigurtà msemmija fil-kaŜijiet preëedenti, kien hemm ħames kaŜi
oħra fejn persuni differenti āew immultati total ta’ € 2,796 talli fost oħrajn naqsu li jaraw li jiāu eletti jew
magħŜula rappreŜentanti tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li għandhom jkunu kkonsultati minn qabel minn
min iħaddem dwar dak kollu li jista’ jaffettwa s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Raāunijiet oħra kienu jinkludu n-nuqqas ta’ kopja bil-miktub jew b’mod elettroniku ta’ evalwazzjoni tar-riskju,
u nuqqas li jiŜguraw li fuq il-post tax-xogħol ikun hemm persuni li jkunu jistgħu jagħtu l-ewwel għajnuna f’kaŜ
li xi ħaddiema jkorru jew jimirdu fuq il-post tax-xogħol.

Minbarra dan, kien hemm min naqas li jiŜgura li jiāu maħtura persuni li jkunu responsabbli millimplimentazzjoni tal-miŜuri meħtieāa għat-tifi tan-nar u l-evakwazzjoni tal-ħaddiema u li l-ismijiet tagħhom
għandhom jinŜammu f’reāistru apposta fuq il-post tax-xogħol. Relatat ma’ dan, kien hemm min naqas milli
jiŜgura li jsiru eŜerëizzji regolari kontra t-tifi tan-nar kif indikat mid-Direttorat tal-Protezzjoni êivili għal dak ilpost tax-xogħol partikolari, iŜda li ma jkunx inqas minn darba kull sitt xhur; f’dan il-kaŜ għandhom jinŜammu
notamenti ta’ dawnl-eŜerëizzji.

F’sitt kaŜijiet differenti, sitt persuni āew immultati total ta’ € 2,964 bejniethom mill-Qorti Kriminali ta’ Malta
talli ma qabbdux persuna kompetenti li teŜamina u tiëëertifika l-lift jew parank installat fil-post tax-xogħol
konëernat taħt il-kontroll tagħhom u ma bagħtux ië-ëertifikat tal-lift jew parank lill-OHSA kull sitt xhur kif
mitlub bil-liāi.

Direttur ta’ kumpanija āie mmultat € 600 talli ma bagħatx notifika lill-OHSA li kienu qed isiru xogħolijiet ta’
kostruzzjoni għalih li kienu se jdumu aktar minn 30 āurnata u li kien jinvolvi mill-anqas 20 ħaddiem, jew li xxogħol kien se jdum aktar minn 500 āurnata xogħol. Huwa nstab ħati wkoll li naqas milli jaħtar project
supervisor fuq il-proāett kif ukoll supervisor għall-istadju tad-disinn. Minbarra dan, huwa naqas li jŜomm files
dwar is-saħħa u s-sigurtà u kull informazzjoni oħra relevanti dwar dan u li jqiegħdhom għad-dispozizzjoni ta’
kull min ikun irid jarahom.

L-istess nuqqas ta’ project supervisors u files u informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà wassal għal direttur
ta’ 37 sena li jiāi mmultat € 466. F’kaŜ separat, direttur ieħor weħel ukoll € 466 talli minbarra li naqas li
jappunta l-project supervisors, hu naqas milli jiŜgura li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-kuntratturi magħŜula
jew nies li jaħdmu għal rashom.

Supervisor tal-proāett ta’ kostruzzjoini għall-istadju tal-eŜekuzzjoni āie wkoll immultat € 466 talli naqas milli
jħares is-saħħa u s-sigurtà ta’ l-impjegati u tal-persuni kollha li jistgħu jiāu affettwati bix-xogħol. Hu nstab
ħati wkoll li naqas li jikkoordina l-implimentazzjoni tal-prinëipji āenerali ta’ prevenzjoni u sigurtà, u taddisposizzjonijiet relevanti sabiex jiāi Ŝgurat il-protezzjoni tal-ħaddiema u persuni mpjegati għal rashom.
Minbarra dan, huwa naqas wkoll li jieħu l-miŜuri neëessarji sabiex jevita waqgħat mill-għoli.

