Лична ззаштитна оп
према ‐ Зако
онска обврсска или потр
реба?
Закон или законскаа обврска за користењее и употребаа на лична за
аштитна опррема постои
и во
ика Македонија и обврска на сите нас е да го почитуваме
п
Законот и сспроведувам
ме
Републи
законскките обврски
и. Што се од
днесува до ррелевантносста, применл
ливоста и оббјективността на
овој заккон во реалн
ната имплем
ментација, е тема која е секогаш по
одложна на одредени
професи
ионални деб
бати. Но когга се работи
и за заштита и безбедно
оста на човеечките животи, а со
тоа и по
отикнување на општествената одгооворност ситте ние кои интензивно
и
ппридонесув
ваме на
различн
ни начини да
д се подигне свеста и ннивото за користење и употреба
у
на лична зашттитна
опрема мора исто така
т
да парттиципирамее во изменитте дополнув
вањата на Зааконските норми.
н
За да пр
робам на неекој начин да направам паралела помеѓу
п
потре
ебата за корристење на лична
л
заштитн
на опрема и Законската
а обврска за користење на лична за
аштитна опррема ќе Ви
прерасккажам реалн
на случка од
д мое личноо искуство.
Компанијата во која професионално сум аангажиран тргува
т
и произведува лиична заштиттна
опрема и противпо
ожарна опре
ема.
Работен
н ден како и секој друг, на влезнатаа врата влеггуваат некол
лку млади м
момчиња кои се
претставуваат во им
ме на фирмата од која д
доааѓаат, де
ека работат во магацинн и дека им е
одобрено од раковводниот тим
м да направаат избор на чевли кои треба
да им сее набават. Еден
Е
од нив при само вллегување по
очнува нервозно
да реаги
ира со гласн
ни коментар
ри од типот: „Нема шанса јас да ста
авам
на нога чевли со каапица и таба
аница“, „Штоо се нема даа им текне, нека
ќ си купам чевли, не ваакви, како да
д сме ние
ми дадаат пари јас ќе
работни
ици во рудник“, „Тешки
и се, груби, ннесакам да ги носам“ и ред
други рааботи. И поккрај сите не
егови негодуувања спрем
ма моите колеги, кои исстовремено
о
покажааа и му укажууваа на сите
е предности
и од употреб
бата на соод
дветни чевлии спрема оп
писот на
нивното
о работно место,
м
без оссобено задооволство беш
ше направен
н избор на ччевли. На
излегување од фир
рмата повтор
рно ни бешее јасно даде
ено до знаењ
ње од неговва страна де
ека што
берат неговите колеги, колку и да ссе добри мо
оделите, безз оглед и коолку да
и да одб
чинат..ц
цитирам: „Јаас никогаш нема
н
да ги сставам овие чевли на но
ога....“ Него вите колеги
и се
извинијја во негово име и сите заедно зам
минаа.
Морам да признам
м, дека ниту мене, ниту на моите ко
олеги им беше сеедно, ббез оглед колку и
да се тр
рудевме и ни
ие и неговитте колеги, д
дека сите ние не сме одговорни за оодлуката на
а
раковод
дниот тим, колку
к
и да се
е трудевме да му објасниме дека чевлите
ч
коии ги избраа неговите
н
колеги, се изработеени по најно
овите техноллогии за изр
работка на чевли
ч
за заш
штита при ра
абота и
п
а и спортска опрема, сепак на крај не ја постиггнавме целта.
дека се бренд кој произведува
Купуваччот или тоа момче
м
зема
а чевли зато а што тоа би
ило законск
ка обврска заа корисење на
такви чеевли, а сепак замина не
езадоволен од обврската да ги користи под неекаков вид на
н
присилаа.
По само
о една недел
ла на влезната врата сее појавува по
ознат лик. Истото
И
момчче, а во дветте раце
држи по
о една кеса.. Во едната кеса
к
кутија ссо чевли, а во
в другата кутија
к
со чокколадни бон
нбони.
Го праш
шувам која е причината за неговатаа посета, а то
ој ми се обр
раќа со следдните зборов
ви:
„Дојден
н сум да ве почастам,
п
а и истовремеено да Ве заамолам за извинување
и
и замена на
а

едниот чевел. Во продолжение ја цитирам неговата изјава која оди вака. „Четири години
работам како магационер во истата фирма и никогаш до тој ден не сум користел заштитна
опрема. Незнам што ме натера тој ден да ги облечам чевлите. Секој ден од тие четири години
ги извршувам истите работи. Во тој критичен момент од висина од околу 2 метри, ми паѓа на
прстите од ногата палета со конзерви од по 5кг кечап, ногата ми е во ред, капицата е
деформирана и чевлата неможам да ја користам, па би Ве замолил да ми ја замените. Бевте во
прво кога се трудевте да ми ја објасните потребата за користење на чевлите, но сега ми е јасно
дека од овие чевли, јас сеуште имам прсти на ногата“. Искрено во тој момент ниту јас ниту
моите колеги не знаевме како да реагираме, тое беше шок за сите нас, меѓутоа покрај се и
покрај неговото претходно недолично однесување и покрај тоа што немавме обврска да му
направиме замена на едниот чевел, од причина што таа си ја завршила својата функција и
намена за која е изработена, со особено задоволство му беа дадени уште еден пар од истите
чевли како подарок.
Целта беше постигната, корисникот беше задоволен, нашата мисија беше исполнета.
На крај секој од нас треба да донесе заклучок што е пресудно... Законската обврска или
потребата за користење на лична заштитна опрема.
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