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لوائح السالمة والصحة المهنية
ألماكن عمل القطاع العام

كيف تكون محميًا؟  
يتعين على صاحب العمل، بموجب القانون،    	 	

ا للموظفين. ا وصحيً أن يوفر مكان عمل آمنً   

ويأتي مفتشو السالمة والصحة من وزارة    	 	
العمل في والية ماين بشكل دوري إلى مكان عملك      

لتأكد من اتباع صاحب العمل للوائح السالمة والصحة.        ل

يحق لك اإلبالغ عن أي إصابات أو أمراض      	
تحدث بسبب العمل.    

إذا كنت تعتقد أن مكان عملك غير آمن،      	
فيمكنك أنت أو من يمثلك االتصال بوزارة      
العمل في والية ماين وطلب إجراء تفتيش.       

ويمكنك المطالبة بعدم الكشف عن اسمك.   

يجوز لكل من أصحاب العمل، والموظفين،       
وممثلي الموظفين الذهاب مع المفتش في      

عملية تفتيش موقع العمل.   

قد يتم تنويه صاحب العمل ومعاقبته إذا ثبت       
خالل التفتيش أن مكان العمل غير آمن وغير      
صحي.  يجب نشر التنويهات في مكان      

االنتهاك المزعوم أو بالقرب منه.   

يجب على صاحب العمل أن يصحح ظروف       
العمل غير اآلمنة وغير الصحية التي ثبت      

وجودها خالل التفتيش.   

قد يواجه أصحاب العمل، الذين يكررون       
انتهاكات السالمة والصحة، أو ينتهكون      
القانون عن عمد، غرامات، أو تهًما مدنية، أو      

تهًما جنائية.   

ال يجوز طردك، أو معاملتك بتمييز بسبب رفع شكوى تتعلق       
بالسالمة والصحة، أو اإلبالغ عن إصابات أو أمراض تتعلق      
بالعمل.  يمكنك رفع شكوى إلى مدير مكاتب معايير العمل      

)Standards  Director of the Bureau of Labor(   
   خالل 30 يوًما من االنتهاك المزعوم.

يتعين على أصحاب العمل في 
القطاع العام 

وضع هذا الملصق
في مكان العمل بحيث يتمكن 
العاملون من رؤيته بسهولة.

تتميز والية ماين بقانون السالمة والصحة المهنية الذي يحمي موظفي 
حكومة الوالية، والمقاطعة، والبلدية مما قد يهدد سالمتهم وصحتهم في 

مكان العمل.
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بموجب خطة تمت الموافقة عليها في 5 أغسطس 2015 من قبل وزارة العمل 
األمريكية، إدارة السالمة والصحة المهنية )OSHA(، توفر والية ماين 

الحماية للسالمة والصحة المهنية للعاملين في القطاع العام في جميع أنحاء 
 الوالية. 

ستتولى إدارة السالمة والصحة المهنية )OSHA( مراقبة تنفيذ هذه الخطة 
لتأكد من استحقاقها المستمر للموافقة. يجوز ألي شخص تقديم شكوى  ل
 Regional Office of بخصوص إدارة الوالية لهذه الخطة مباشرة إلى

 Boston, ,340-OSHA, JFK Federal Building, Room E
 .02203 Massachusetts 

الهاتف: 617-565-9860 | الفاكس: 9827-565-617. 

 لإلبالغ عن وفيات/كوارث تحدث بعد ساعات العمل: 
.accident.bls@maine.gov 207-592-4501 أو البريد اإللكتروني

      /https://www.maine.gov/labor/posters  :ا ويمكن نسخه هذا الملصق متاح على اإلنترنت مجانً

 توفر وزارة العمل في ماين )Maine Department of Labor( فرًصا متكافئة في العمل والبرامج. 
تتوفر وسائل المساعدة والخدمات لذوي اإلعاقة عند الطلب.


