נשים עובדות על בטוח
* זכותון לעובדות ניקיון ומטפלות בקשישים שהוכן במסגרת פרויקט "נשים ובריאות בעבודה" במרכז
"בחירה" כחלק מפעילות עמותת "איתך-מעכי משפטניות למען צדק חברתי"

עובדת יקרה,
עבודתך כרוכה בסיכונים בטיחותיים ובריאותיים לא מבוטלים .חשוב שתדעי,
את זכאית לעבוד בסביבת עבודה בטוחה ומוגנת ולחזור אל ביתך בשלום!
מטרת חוברת מידע זו לספק לך מידע בנוגע לזכויותיך בעבודה ולהגנות
שמספק לך החוק.
סיכונים עיקריים
במסגרת עבודתך את חשופה לסיכונים ובעיקר לסכנת החלקות ומעידות; חשיפה לחומרים
מסוכנים ונפילות מגובה:

שימוש בחומרי ניקיון וחשיפה לחומרים

מסוכנים1

חומרי ניקוי ,כגון אקונומיקה ,מלבינים ,חומרי הדברה וחומצה מכילים כימיקלים מסוכנים .לכן:
 שימוש ממושך בהם אי הקפדה על הוראות השימוש שעל גבי האריזות אי שימוש בציוד מגן ,כגון כפפות מתאימות ערבובם יחד (כגון אקונומיקה וחומצה; חומצה ומלבינים)עלול להזיק לבריאותך ולהעלות את הסיכוי לחלות במחלות הבאות:
 גירוי
בעור;
 שיעול;

ופגיעה

 דלקת עור (המתבטאת בעור
יבש ,אדום ,מתקלף ,מגרד,
סדוק או מכוסה בועות);

 פגיעה במערכת הנשימה;

 גירוי בעיניים;

 הרעלות;

 אקזמה;
 כוויות;
 אסתמה;
*** במקרים קיצוניים שימוש בחומרי ניקוי עלול לגרום לפגיעה במערכת העצבים ,נזקים לרקמות
הריריות ,למוח העצם ,לכליות ולכבד.

 1מתוך נייר העמדה של הקואליציה לבריאות הציבור "חשיפה תעסוקתית של עובדות ניקיון לכימיקלים מסוכנים"

שימי לב :אם את סובלת מאחת הבעיות הבריאותיות האלה ,ואת מרגישה שהיא נגרמה
לך כתוצאה מעבודתך ,מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לבחון האם את זכאית
לכסף (דמי פגיעה)!

בריאותך מאוד חשובה ,לכן מקום העבודה חייב
 לספק לך ציוד מגן אישי לפי הצורך ,המתאים לסוג העבודה שאת מבצעת ,באיכות נאותה,
חזק ועמיד ,שעבר ניקוי וחיטוי:
 נעליים
 משקפי מגן
 כפפות



משחת מגן לעור

 מסכה עם מסנן לטיהור אוויר



ביגוד

 למסור לך מידע מדויק והוראות בכתב בנוגע לסיכונים במסגרת עבודתך.
 להדריך אותך בעניין הבריאות והבטיחות שלך בעבודה.
 לסמן את חומרי העבודה המסוכנים.
 להדריך אותך בעניין הסיכונים והשימוש בחומרי ניקיון שהוא מספק לך.
 לנקוט אמצעים יעילים ונאותים על מנת להשיג אוויר צח בכל חדר עבודה ,ובכך למנוע ככל
הניתן נזקים של אדים ,אבק וזוהמה אחרת שמתהווים תוך כדי עבודה והעלולים להזיק
לבריאות.
 לנקוט כל האמצעים הדרושים על מנת להגן עליך מפני נשימת האבק ,האדים או הזיהום אשר
מחמת מהותם וכמותם עלולים לפגוע בבריאותך.
 לספק לך אמצעי בטיחות לאחיזת יד ורגל בטוחה בעת ביצוע ניקיון בגובה להגנה מפני נפילה.

*

לידיעתך ,מעסיק שמפר הוראות חוק אלה לא רק מסכן את בריאותך ,אלא גם עובר על החוק
וצפוי לעונש של קנס כספי ואף מאסר בפועל!

הריון ולידה




אם את בהיריון אסור להעסיק אותך בחשיפה לחומרים כימיים מסוימים המפורטים בחוק
או בקרבת מקור חום ועל המעסיק למצוא לך עבודה חלופית מתאימה.
לא מצא המעסיק עבודה אחרת מתאימה ,את זכאית לשמירת היריון.
אם את מניקה אסור להעסיקך בחשיפה לחומרים כימיים מסוימים המפורטים בחוק ,ועל
המעסיק למצוא לך עבודה חלופית מתאימה.

לשמירה על בריאותך ובטיחותך אנו ממליצות לך
 לדרוש מהמעסיק לספק לך ציוד מגן;

 להשתמש בציוד המגן שמסופק לך;

 לדרוש שימוש בחומרי ניקיון נוזליים,

 לשטוף כלים במים פושרים (מים

מאחר ואבקות ותרסיסים משחררים

רותחים

שהנוזל

חלקים קטנים שיכולים להגיע לפנים

לשטיפת כלים מתערבב בהם ,והם

ולחדור לדרכי הנשימה;

נכנסים לריאות שלך בנשימה);

 לשטוף ידיים לאחר שימוש בחומרי ניקוי
ולפני אכילה ,שתיה או עישון;

יוצרים

אדים

 לדרוש הסבר מהמעסיק על אופן
השימוש בחומרי ניקוי חדשים;

 לקרוא את הוראות השימוש שעל גבי

 להשתמש ככל הניתן בחומרי ניקיון

את

שקיבלו תו תקן ירוק על פני ממוצר

אריזות

חומרי

הניקיון

בהם

משתמשת;
 להפחית

אחר;
שימוש

בניירות

מבושמים

ומטהרי אוויר;
 לא לנקות עם רגליים יחפות ,על מנת
שחומרי הניקיון לא יחדרו לגופך;
 להשתמש בקרם ידיים למניעת יבוש העור

 לאוורר את הבית והחדרים ככל
האפשר במהלך הניקיון;
 לא לעשן ליד חומרי הניקיון או
בקרבתם ,במיוחד חומרים דליקים;
 לא לערבב חומרי ניקוי;

וחדירת זיהומים דרך הסדקים;
 להיזהר מפני סכנת התחשמלות בעת ביצוע
ניקיון במים;

 לדרוש מהמעסיק לתקן או להחליף
ציוד מגן שנתגלה בו פגם או נזק;

 להשתתף בהדרכות במקום העבודה;

למידע נוסף וליעוץ משפטי פני אל:
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