Tqila?
Għal aktar informazzjoni, pariri jew għajnuna inti
tista’ tagħmel kuntatt ma’:
Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg
21224245/6
ind.emp.relations@gov.mt
Websajt: www.dier.gov.mt

Impjegata?

L-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurta’ fuq il-Post tax-Xogħol
21247677
ohsa@gov.mt
Websajt: www.ohsa.org.mt
Is-Servizzi tal-Parent Craft, Sptar Mater Dei
helpline 25455124 , 25455127
parentcraft@gov.mt
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Kompli aqra…

Id-Drittijiet tal-Mara
Tqila fuq il-Post taxXoghol
Dan li ġej jista’ jirrispondi għal xi
mistoqsijiet li inti jista’ jkollok dwar
l-impjieg tiegħek u l-implikazzjonijiet
li jistgħu jinqalgħu dwar is-saħħa u
s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, għalik u
għat-tarbija fil-ġuf.

Għandi ninforma lil min jimpjegani li
jiena tqila?
• Iva.
• Inti obbligata li tinforma lil min jimpjegak malajr kemm jista’ jkun li
inti tqila u tinfurmah ukoll b’xi kumplikazzjonijiet oħra jekk jinqalgħu.
• Inti għandek tipproduċi ċertifikat ta’ tabib jew qabla li jindika d-data
meta hija mistennija li titwieled it-tarbija.

Liema huma dawk ir-riskji li jiena nista’ nkun esposta għalihom
fuq il-post tax-xogħol?
Ir-riskji jistgħu jkunu varji u jinkludu fost l-oħrajn:
• Tqandil jew ġarr ta’ oġġetti tqal;
• Li tkun bilwieqfa jew bilqiegħda għal ħin twil;
• Li tkun esposta għal mard infettiv;
• Li tkun esposta għal kimiċi tossiċi jew radjoattivi;
• Stress relatat mal-post tax-xogħol;
• Ħinijiet twal ta’ xogħol jew xogħol bil-lejl;
• Għamara jew siġġu mhux addattat għal dahrek;
• Riskju ta’ vjolenza fuq il-post tax-xogħol;
• Ħsejjes eċċessivi fuq il-post tax-xogħol.

Kif se nkun naf jekk hemmx riskji fuq il-post tax-xogħol tiegħi?
Min jimpjegak, huwa obbligat bil-liġi, li jagħmel evalwazzjoni tar-riskji li jista’ jkun
hemm fuq il-post tax-xogħol tiegħek u jfassal pjan dwar kif dawn għandhom
ikunu indirizzati biex tkun protetta kemm l-omm kif ukoll t-tarbija fil-ġuf.

Fil-Każ li hemm xi riskju, x’għandi nistenna li jsir minn
min jimpjegani?
• Għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex jitneħħa l-periklu;
• Għandu jkun hemm aġġustament temporanju talambjent tax-xogħol u/jew sigħat tax-xogħol fejn
hemm bżonn;
• Tista’ tingħata xogħol ieħor li jkun addattat u xieraq
għalik u skont il-kuntratt tal-impjieg tiegħek.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi tal-maternità?
• Inti għandek tingħata ħin liberu mingħajr telf ta’ paga biex
tattendi għall-viżti ta’ matul it-tqala jekk dawn il-viżti jkunu
waqt il-ħin tax-xogħol;
• Inti għandek tingħata leave tal-maternità;
• Inti għandek dritt li tkun protetta milli tiġi mkeċċija mill-post
tax-xogħol jew li tkun diskriminata minħabba li tkun tqila;
• Waqt li inti tkun fuq leave tal-maternità tibqa’ tkun intitolata
għad-drittijiet u l-benefiċċji kollha li jistgħu jgawdu
minnhom impjegati oħra tal-istess kategorija;
• Meta terġa’ tidħol għax-xogħol inti intitolata li terġa’
lura għall-istess xogħol jew, fejn dan mhux aktar possibli,
għal xogħol ekwivalenti jew simili skont il-kuntratt taxxogħol tiegħek.

Liema huma dawk ir-regolamenti jew liġijiet li jipproteġu
d-drittijiet tiegħi, fuq il-post tax-xogħol, waqt it-tqala?
• Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet
Industrijali – Kap 452;
• Liġi Sussidjarja 452.91, dwar
Regolament dwar il-Ħarsien
tal-Maternità (impjieg);
• Att dwar l-Awtorità għasSaħħa u s-Sigurtà fuq ilPost tax-Xogħol – Kap 424;
• Liġi Sussidjarja 424.11,
dwar Regolamenti dwar
il-Protezzjoni tal-Maternità
fuq il-Post tax-Xogħol.

