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Postanowienia
dotyczące infrastruktury mieszkalnej i sanitarnej dla
pracowników zatrudnionych w gospodarstwach rolnych
Przepisy dotyczące ochrony pracowników określają wymagania, jakie muszą
spełniać miejsca pracy oraz w jaki sposób ma być dzięki temu zapewnione zdrowie ludzi.

1. Pomieszczenia socjalne, pomieszczenia przeznaczone do dyżurów i pomieszczenia
mieszkalne
 Pomieszczenia przeznaczone do celów mieszkalnych lub noclegowych muszą
posiadać okno prowadzące bezpośrednio na zewnątrz oraz możliwość
odpowiedniego oświetlenia i ogrzewania.
 Należy niezwłocznie eliminować wszelkie zagrożenia dla zdrowia (w szczególności
występowanie pleśni).
 Każdej osobie w pomieszczeniach mieszkalnych należy udostępnić zamykaną
szafę, łóżko i odpowiednią pościel.
 Pomieszczenia sypialne muszą mieć również możliwość zamykania na klucz,
korzystania z nich oddzielnie dla każdej płci oraz posiadać oddzielne wejścia.
 Łóżka piętrowe są niedozwolone.
 W pomieszczeniach mieszkalnych muszą być zapewnione odpowiednie urządzenia
do suszenia mokrej odzieży.
 Należy zapewnić odpowiednie urządzenia do przygotowywania i podgrzewania,
jak również chłodzenia żywności i napojów.
 Wysokość przebieralni w świetle musi wynosić co najmniej 2,0 metra, a w przypadku
pomieszczeń socjalnych i mieszkalnych co najmniej 2,5 metra.
 W przypadku pomieszczeń socjalnych należy zapewnić co najmniej 3,5 m3
przestrzeni na jedną osobę, a w przypadku pomieszczeń mieszkalnych co najmniej
10 m3.
 We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić ochronę osób niepalących.
 Należy zapewnić środki pierwszej pomocy.
 Przebieralnie należy zapewnić wówczas, gdy istnieje wymóg udostępnienia
pryszniców lub jeśli w miejscu pracy zatrudnionych jest jednocześnie więcej niż 12
osób, które muszą się przebrać z uwagi na korzystanie podczas pracy ze
specjalnej odzieży roboczej lub ochronnej.
UWAGA: Od wynagrodzenia wypłacanego w gotówce można potrącić wartość świadczeń
rzeczowych z tytułu udostępnienia mieszkania wraz z ogrzewaniem i oświetleniem w
wysokości 39,24 EUR miesięcznie.

2. Urządzenia sanitarne1

Toalety
 Zamykana na klucz toaleta dla maksymalnie 15 osób każda
 Zapewnienie toalet oddzielnie dla każdej płci powyżej 5 kobiet i 5 mężczyzn
 Wysokość toalet w świetle musi wynosić co najmniej 2 metry
 Umywalka w bezpośrednim sąsiedztwie toalet
 Toalety muszą być spłukiwane wodą lub posiadać inne równoważne urządzenie i
należy je wyposażyć w papier toaletowy
 Toalety muszą spełniać wymogi sanitarne i być utrzymywane przez pracodawcę
w stanie higienicznym – o ile nie są one używane wyłącznie do celów prywatnych

Umywalki, umywalnie i prysznice
 Jedna umywalka dla maksymalnie 5 osób
 Jeden prysznic dla maksymalnie 5 osób
 Oddzielne kabiny prysznicowe dla mężczyzn i kobiet lub możliwość oddzielnego
korzystania z kabin prysznicowych
 Umywalnie należy zapewnić w przypadku, gdy w tym samym czasie regularnie
obecnych jest więcej niż 12 osób
 Zapewnienie umywalni oddzielnie dla każdej płci, gdy liczba osób wynosi po 5 osób
 Wysokość umywalni w świetle musi wynosić co najmniej 2,0 metra
 Umywalki i prysznice muszą być wyposażone w bieżącą, w miarę możliwości
ciepłą wodę.
 Umywalki i prysznice muszą być wyposażone w odpowiednie środki do mycia ciała.
 Udostępnienie jednorazowych ręczników lub suszarek do rąk.
 Temperatura pomieszczenia w umywalniach bez pryszniców musi wynosić co
najmniej 21°, a w umywalniach z prysznicami 24°.
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e-mail: lak@lak-noe.at
www.landarbeiterkammer.at/noe

Wymagane wcześniejsze
umówienie się na wizytę
(w języku niemieckim lub
angielskim)!

Niżej wymienione standardy higieny obowiązują dla wszystkich pomieszczeń w
gospodarstwie

