Segurança e Saúde no Trabalho
Departamento do
Trabalho dos EUA

Segurança no Trabalho
e Administração
de Saúde

É A LEI!

Todos os trabalhadores têm direito a:

Os empregadores devem:

 Um local de trabalho seguro.

 Fornecer aos funcionários um ambiente de
trabalho livre de riscos reconhecidos. É ilegal
retaliar contra um funcionário por uso de
qualquer um dos seus direitos conforme a lei,
inclusive informar uma preocupação de saúde
e segurança com você ou à OSHA, ou reportar
uma lesão ou doença relacionada com o trabalho.

 Demonstrar uma preocupação de segurança ou
de saúde com o seu empregador ou com a OSHA,
ou relatar uma lesão ou doença relacionada com
o trabalho, sem ser alvo de retaliação.
 Receber informação e formação sobre os perigos
do trabalho, incluindo todas as substâncias
perigosas no seu local de trabalho.
 Solicitar uma inspeção da OSHA no seu local
de trabalho se acreditar que há condições
inseguras ou insalubres. OSHA manterá o seu
nome em sigilo. Você tem o direito de ter um
representante contactar á OSHA em seu nome.
 Participar (pessoalmente ou através do seu
representante) numa inspeção da OSHA e falar
em privado com o inspetor.
 Apresentar uma queixa junto da OSHA dentro
de 30 dias (por telefone, on-line ou pelo correio),
se tiver sido alvo de retaliação por utilizar os
seus direitos.
 Ver todas as citações da OSHA emitidas ao
seu empregador.
 Solicitar cópias dos seus registos médicos,
testes que medem os riscos no local de
trabalho, e o registo de lesões e doenças no
local de trabalho.

 Cumprir todas as normas da OSHA aplicáveis.
 Comunicar à OSHA todos os óbitos relacionados
com o trabalho dentro de 8 horas, e todas as
internações hospitalares, amputações e perdas
de um olho no prazo de 24 horas.
 Fornecer formação obrigatória para todos os
trabalhadores numa linguagem e vocabulário
que eles possam entender.
 Exibir este cartaz de forma bem visível no local
de trabalho.
 Postar citações da OSHA no ou perto do local
das alegadas violações.
ASSISTÊNCIA GRATUITA para identificar e corrigir
riscos estão disponíveis aos empregadores de
pequenas e médias empresas, sem citação ou
penalidade, através de programas de consulta
apoiados pela OSHA em todos os estados.

Este cartaz está disponível gratuitamente de OSHA.
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Contacte a OSHA. Podemos ajudar.

