
Firma, w której będziesz zatrudniony, jest zobowiązana udzielić Ci wszelkich niez-
będnych informacji, abyś mógł bezpiecznie pracować na nowym stanowisku pracy. 
Do tego służy recepcja. Zostanie Ci również przydzielony doświadczony kolega 
(mentor lub mentora), który/która będzie ci towarzyszyć przez pierwsze dni w nowej 
pracy.

Wiem, jaki osobisty sprzęt ochronny należy nosić.

Znam niebezpieczne sytuacje w firmie i w miejscu pracy.

Znam zasady bezpieczeństwa i higieny, których należy przestrzegać.

Wiem jak dostać się do szatni, jadalni zakładowej itp.

Wiem, jak korzystać z dostarczonego sprzętu roboczego.

Wiem, co zrobić w razie wypadku, ewakuacji i pożaru.

Mam doświadczony kolega, do którego/której mogę się zwrócić.

Wiem jak skontaktować się z doradcą prewencyjnym.

Wiem, do kogo mogę się zwrócić w przypadku zastraszania, dokuczania lub 
przemocy.

Wypełnij listę kontrolną przed rozpoczęciem pracy. W ten sposób bedziesz 
mieć pewność, że otrzymałeś wszystkie informacje przydatne do wykony-
wania bezpiecznej pracy.

Jesteś wystarczająco poinformowany?

www.p-i.be
www.werkpostfiche.be

www.ikbenjobstudent.be
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