
Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol huwa obbligu kif ukoll dritt. (it-Tieni parti) 
 
L-obbligi ta’ min iħaddem 

 

Wieħed mill-iktar obbligu importanti li għandu min iħaddem hu dak li jiżgura s-saħħa u s-

sigurtà tal-persuni kollha li jistgħu jiġu affettwati bix-xogħol li jkun qiegħed isir għal dik il-

persuna li tħaddem.  

 

Dan l-obbligu ta’ natura ġenerali jkompli jiġi msaħħaħ permezz ta’ obbligi speċifiċi fosthom 

dak li jsir l-evalwazzjoni tar-riskju (risk assessment), li jingħata t-taħriġ lill-ħaddiema, li ssir 

superviżjoni adegwata, li jkun hemm konsultazzjoni mal-ħaddiema, li jkun hemm miżuri 

adegwati sabiex ikun hemm post tax-xogħol sigur u diversi obbligi oħra li nsibu fir-regolamenti 

Maltin. 

 

Tista’ tgħid li min iħaddem għandu ħafna obbligi li huma onerużi u li għalhekk hu importanti 

li nkunu nafu x’inhuma r-regolamenti u x’jistennew minnha.  

 

L-Att dwar l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xoghol ipoġġi obbligu ta’ natura 

ġenerali fuq min iħaddem, liema obbligu jgħid hekk: 

 

“Min ihaddem ghandu dejjem jizgura is-sahha u s-sigurta tal-persuni kollha li jistghu jigu 

affetwati bix-xoghol li jkun qieghed isir ghal dik il-persuna li thaddem”. 

 

Dan l-obbligu ġenerali hu ferm importanti minħabba l-fatt li jifforma l-pedament tal-obbligi 

ta’ min iħaddem. Legalment, min iħaddem għandu l-obbligu li jieħu ħsieb is-sahha u s-sigurtà 

tal-persuni kollha li jistgħu b’xi mod jew ieħor ikunu affettwati bix-xoghol li jkun qiegħed isir 

Ghal min iħaddem. Dan ifisser li min iħaddem mhux biss responsabbli għal ħaddiema tiegħu, 

iżda hu responsabbli għal kull persuna li tista’ tiġi affettwata b’xi mod mix-xoghol li jkun qed 

isir. 

 

Eżempju tipiku: Jekk għandek fabbrika, min iħaddem irid jieħu ħsieb is-sahha u s-sigurtà tal-

impjegati u tal-persuni kollha li jistgħu ikunu preżenti fil-fabbrika bhal fost oħrajn, salesman, 

uffiċjali ta’ xi Awtorità li jkunu qed jagħmlu xi spezzjonijiet fil-fabbrika, u ħaddiema ta’ 

kuntratturi ohra bhal xi delivery man. L-istess jingħad f’każ ta’ sit ta’ kostruzzjoni. Min 

iħaddem irid jara li l-ħaddiema tiegħu li jkunu qed jaħdmu fuq is-sit ta’ kostruzzjoni, jkollhom 

il-protezzjoni neċessarja. L-istess jingħad fil-konfront tan-nies li jkunu għaddejjin minn ħdejn 

il-kostruzzjoni. 

 

Obbligu ieħor importanti fuq min iħaddem hu dak li nsibu fir-Regolamenti dwar 

Dispożizzjonijiet Ġenerali dwar is-Sahha u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xoghol fejn jingħad is-

segwenti: 



“Min iħaddem għandu jagħmel dawk l-arranġamenti xierqa għall-ippjanar effettiv, 

organizzazzjoni, kontroll, moniteraġġ u reviżjoni tal-miżuri preventivi u protettivi”. 

 

Obbligu ieħor ferm importanti hu dak tal-evalwazzjoni tar-riskju, ossija risk assessment. L-

evalwazzjoni tar-riskju hu proċess fejn persuna kompetenti (li legalment tista’ jkun min 

iħaddem stess), tagħmel evalwazzjoni ta’ dawk ir-riskji u l-perikli li jistgħu ikunu fuq il-post 

tax-xoghol. Meta jiġu dentifikati l-perikli u r-riskji, il-persuna li tkun qed tagħmel l-

evalwazzjoni tar-riskju, trid tidentifika dawk il-miżuri neċessarji sabiex tindirizza l-perikli u r-

riskji li jkunu ġew innotata fl-evalwazzjoni. 

 

Eżempju jekk f`sit ta` kostruzzjoni fl-evalwazzjoni tar-riskju ġie identifikat ir-riskju ta’ waqgħat 

mill-għoli minħabba l-fatt li t-turġien ma kellhomx lquh protettiv allura min ikun qed jagħmel 

l-evalwazzjoni jrid jidentifika l-miżuri neċessarji sabiex jitneħħa l-periklu.  

 

Obbligi ohra fuq min iħaddem jikkonċernaw l-obbligu tat-taħriġ. Iżda meta għandu jingħata 

dan it-taħriġ? Ir-regolamenti jagħmluha ċara li t-taħriġ għandu jingħata f’dawn iċ-ċirkustanzi: 

 

1. Fil-mument tal-ingaġġ – Il-mument meta l-ħaddiem jibda jaħdem; 

2. Fil-każ ta’ trasferiment jew bidla fit-tip ta’ xoghol; 

3. Fil-każ ta’ introduzzjoni ta’ tagħmir tax-xoghol ġdid jew bidla fit-tagħmir; 

4. Ma’ l-introduzzjoni ta’ xi teknoloġija gdida; 

5. Ma’ l-introduzzjoni ta’ prassi ta’ xoghol gdida. 

 

Flimkien mat-taħriġ, insibu wkoll l-elementi tal-konsultazzjoni u parteċipazzjoni tal-ħaddiema. 

Sfortunatament, ftit huma dawk li jafu b’dawn l-obbligi tanti importanti. Fi ftit kliem, min 

iħaddem għandu jikkonsulta mal-ħaddiema fuq kull aspett li jista’ jaffettwa s-sahha u s-sigurtà 

fuq il-post tax-xoghol.  

 

Dan ifisser li qabel ma tittieħed deċiżjoni li tista’ taffettwa s-sahha u s-sigurtà tal-ħaddiema, l-

istess ħaddiema għandhom ikunu ikkonsultati minn qabel. Irid jingħad li hemm ħafna 

benefiċċji li wieħed jikkonsulta mal-ħaddiema. Ma rridux ninsew li l-ħaddiema huma dawk li 

jkunu jafu l-proċeduri tax-xoghol u allura jkunu f’pożizzjoni aħjar li jghajtu l-opinjoni tagħhom 

fuq jekk miżura tkunx tajba jew le. 

 

Min iħaddem għandu jara wkoll li l-ħaddiema jipparteċipaw f’kull miżura u attività li 

tikkonċerna s-sahha u s-sigurtà. Biex ikun hemm parteċipazzjoni iktar effettiva.  

 

Il-leġislatur ha ħsieb li jintroduċi r-rappreżentant tal-ħaddiema ghas-sahha u s-sigurtà fuq il-

post tax-xoghol. Dan ir-rappreżentant ikun magħżul mill-ħaddiema stess sabiex ikun il-ħolqa 

bejn min iħaddem u l-ħaddiem. Permezz ta’ dan ir-rappreżentant, kull min ikollu problema 

jew ikun irid iressaq xi proposta dwar xi miżura, jkun jista’ jagħmel dan permezz tar-



rappreżentant. Irid jingħad li l-ħaddiem jista’ jaqbad u jkellem direttament lil min jimpjegaħ 

mingħajr ma joqgħod imur fuq ir-rappreżentant. Iżda l-leġislatur ħass il-ħtieġa li jkun hemm 

mezz iktar faċli biex issir il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni. 

 

Obbligu ieħor importanti bil-bosta jikkonċerna s-superviżjoni. Il-Qrati taghha dejjem għamlu 

premura fuq dan l-obbligu. F’dan il-kuntest, min iħaddem irid jagħmel dik is-superviżjoni 

neċessarja sabiex jiġi żgurat li l-ħaddiema jkunu qed jimxu mal-proċeduri tas-sahha u s-

sigurtà. Dan ma jfissirx li min iħaddem irid joqgħod qisu pulizija, imma għandu jagħmel 

superviżjoni b’mod regolari. Apparti hekk, il-livell ta’ superviżjoni t’varja skont in-natura tax-

xoghol u l-impjegat innifsu. Ħaddiem li jkun għadu ġdid, ikun jirrikjedi superviżjoni kontinwa, 

partikolarment jekk ikun involut f’xoghol li jista’ faċilment iwassal għal xi inċident. 

 

Fl-aħħar nett importanti li nżommu f’moħħna li r-regolamenti huma vasti ħafna u jindirizzaw 

kemm l-element tas-sigurtà, kif ukoll l-element tas-saħħa. L-aspett tal-mard relatat ma x-

xogħol, bhal eżempju ir-riskju tal-occupational cancer, hu wkoll indirizzat b’diversi 

provvedimenti legali. Dan ikompli jikkonferma kemm min iħaddem għandu obbligi onerużi li 

jipproteġi kemm l-aspett tas-sigurtà, kif ukoll dak tas-saħħa, kif ukoll isaħħaħ id-drittijiet tal-

ħaddiem. 

 



 


