Informativni list

spodnjeavstrijske Kmetijske zbornice

Slovenija
(Slowenien)

Določila
za bivalne in sanitarne prostore zaposlenih
na kmetijskih gospodarstvih

Zaščita zaposlenega določa, katere zahteve morajo izpolnjevati delovna mesta in kako to
zagotavlja zdravje ljudi.

1. Dnevni prostori, prostori za pripravljenost in bivalni prostori
 Prostori, namenjeni bivanju ali nočitvi, morajo imeti okno, ki se odpira
neposredno navzven, prav tako morajo biti zadostno osvetljeni in ogrevani.
 Vsako stanje, ki ogroža zdravje (še posebej plesen), je treba takoj odstraniti.
 Za vsako osebo mora biti v bivalnih prostorih na voljo škatla, ki se lahko zaklene,
postelja in pripadajoča posteljnina.
 Spalni prostori se morajo dati zakleniti, omogočena mora biti ločena uporaba
glede na spol in zagotovljeni ločeni vhodi.
 Pogradi niso dovoljeni.
 V bivalnih prostorih morajo biti na voljo ustrezni pripomočki za sušenje mokrih
oblačil.
 Za pripravo ter segrevanje in hlajenje hrane in pijače mora biti na voljo
ustrezna oprema.
 Svetla višina garderobe mora znašati vsaj 2,0 metra, pri prostorih za pripravljenost
in bivalnih prostorih najmanj 2,5 metra.
•  V dnevnih prostorih mora biti na voljo najmanj 3,5 m³, v bivalnih prostorih najmanj
10 m³ zračnega prostora na osebo.
 V vseh prostorih mora biti zagotovljena zaščita nekadilcev.
 Zagotovljena morajo biti sredstva za prvo pomoč.
 Če so na voljo prhe ali je v na delovnem mestu istočasno več kot 12 oseb, ki se
morajo preoblačiti, ker pri svojem delu nosijo ločena delovna ali zaščitna oblačila,
je treba zagotoviti garderobe.

OPOMBA: Od plače se lahko odšteje strošek brezplačnega stanovanja vključno z ogrevanjem in razsvetljavo v skupni višini 39,24 EUR mesec.

2. Sanitarni prostori1

Toaletni prostori
 Toaletni prostori, z vrati, ki se lahko zaprejo, za največ 15 oseb
 Ureditev toaletnih prostorov, ločenih glede na spol, pri več kot 5 osebah ženskega
in 5 osebah moškega spola
 Svetla višina toaletnih prostorov mora znašati vsaj 2 metra.
 Umivalniki v neposredni bližini toaletnih prostorov
 Toaletni prostori morajo biti opremljeni z vodnim izplakovanjem ali enakovrednimi
pripomočki ter toaletnim papirjem.
 Toaletni prostori morajo ustrezati sanitarnim zahtevam, delodajalec jih mora
vzdrževati v dobrem higienskem stanju, v kolikor se ne uporabljajo izključno za
zasebne namene.

Umivalniki, umivalnice in prhe
 Umivalnik za največ 5 oseb
 Prha za največ 5 oseb
 Ločene kopalnice s prhami za moške in ženske ali ločena uporaba kopalnic s prhami
 Umivalnice je treba zagotoviti, če je redno prisotnih več kot 12 oseb.
 Ureditev umivalnic, ločenih glede na spol, pri več kot 5 osebah
 Svetla višina umivalnic mora znašati najmanj 2,0 metra.
 Umivalnike in prhe je treba opremiti s tekočo, po možnosti toplo vodo.
 Umivalnike in prhe je treba opremiti z ustreznimi pripravki za čiščenje telesa.
 Nudenje brisač za enkratno uporabo ali sušilnikov za roke
 Sobna temperatura v umivalnicah brez prh mora znašati najmanj 21 °C, v
umivalnicah s prhami pa 24 °C.
Kontaktni naslov:
NÖ Landarbeiterkammer
Marco d’Aviano Gasse 1
1015 Viena
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Tel.: 01/512 16 01 12
Fax: 01/513 93 66
e-mail: lak@lak-noe.at
www.landarbeiterkammer.at/noe

Dogovor o terminu
(v nemščini ali angleščini)
je obvezen!

Naslednji higienski standardi veljajo za vse prostore obrata.

