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ኖርዲክ የሙያ ደህንነት ባህል መጠይቅ

የቃለ መጠይቁ ጠቀሜታ በዚህ የስራ ቦታ በሙያ ደህንነት ዙሪያ የእርሶን ሀሳብ ለማግኘት ነው፡፡የሚሠጡንም ምላሽ
በኮምፒተር የሚሠራ ሲሆን መረጃውም በሚስጥር የሚያዝ ይሆናል፡፡የእያንዳንዱ ሰው ምላሽ በየትኛውም መልኩ በተናጠል
አይቀርብም፡፡ እኛ እያንዳንዱን ጥያቄ እንዲመልሱልን ብንፈልግም አንዱን ጥያቄ፣ጥያቄዎች ወይም ሁሉንም ጥያቄዎች
ያለመመለስ መብት አልዎት፡፡.

::የቃለመጠየቁን መግቢያ አንብቤያለሁኝ በተጠቀሰውም መሠረት ቃለ መጠየቁን ለመጨረስ
ተስማምቻለሁኝ

አዎ

ቃለመጠይቁ የተዘጋጀው በኖርዲክ ሚስትሮች ምክር ቤት የገንዘብ ድጋፍ በኖርዲክ የስራ ቡድን በስራ አከባቢ ከፍተኛ
ባለሙያዎች ነው
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መልሶትን እንዴት መመዝገብ እንዳለቦት ለማሳየት በምሳሌነት የቀረበ
በጣም
አልስማማም

አልስማማም

እስማማለሁኝ

በጣም
እስማማለሁኝ

ለእያንዳንዱ ጥያቄ አንድ የ’x’ ምልክት ብቻ ያድርጉ

I

የድርጅቱ ማኔጅመንት/ኃላፊ የስራ ጫና በሚኖርበትም
ወቅትም ቢሆን የሙያ ደህንነት ህግ/መመሪያ ሠራተኞች
ተከትለው እንዲሠሩ ያበረታታል፡፡

በትክክል ምልክት
ተደርጓል

ii

ሁላችንም እዚህ የምንሰራ ሠራተኞች ስራችንን በወቅቱ
ለመጨረስ የሙያ ደህንነት መመሪያዎችን እናፈርሳለን

በትክክል ምልክት
የተደረገ

በተሳሳተ ሳጥን ውስጥ የ’x’ ምልክት ካደረጉ
የተሳሳቱትን ሳጥን ሙሉ በሙሉ ያቅልሙና
አዲስ የ’x’ ምልክት በትክክለኛው ሳጥን ውስጥ
ያድርጉ

የህይወት ታሪክ መረጃ
A የትውልድ ዘመን?
B ነህ/ሽ

19 |___|___|

ወንድ

20 |___|___|

ሴት

C የኃላፊነት ቦታ አልዎት ለምሳሌ ኃላፊ፣ሱፐርቫይዘር?

የለም

አዎ. የትኛው?
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በሚቀጥለው ክፍል ላይ በዚህ ስራ ቦታ የቅርብ ኃላፊዎች እና ሱፐርቫይዘሮች ስለ ሙያ ደህንነት ያላቸውን ግንዛቤ
ይግለፁልን. አንዳንድ ጥያቄዎች ተመሳሳይ ሊመስሉ ይችላሉ ነገር ግን ለሁሉም ጥያቄዎች የእርሶ ምላሽ አስፈላጊ ስለሆነ
ሁሉንም እንዲመልሱል እንጠይቆታለን.
በጣም
አልስማማም

አልስማማም

እስማማለሁኝ

በጣም
እስማማለሁኝ

ለእያንዳንዱ ጥያቄ አንድ የ’x’ ምልክት ብቻ ያድርጉ
1. የድርጅቱ ማኔጅመንት/ኃላፊ የስራ ጫና በሚኖርበትም
ወቅትም ቢሆን የሙያ ደህንነት ህግ/መመሪያ ሠራተኞች
ተከትለው እንዲሠሩ ያበረታታል፡፡
2. እያንዳንዱ ሠራተኛ አስፈላጊ የሙያ ደህንነት መረጃ
መቀበላቸውን ኃላፊ ያረጋግጣል
3. ሠራተኞች ስለ ሙያ ደህንነት ችላ/ትኩረት በማይሰጡበት
ጊዜ ኃላፊዎች ሌላ የሚተገበርበት አማራጭ መንገድ
ይፈልጋሉ
4. የድርጁቱ ኃላፊዎች የሙያ ደህንነትን
ከውጤታማነት/ምርታማነት ያስቀድማሉ
5. ሠራተኞች አደጋ ሊያስከትል የሚችል ነገር ተጋልጠው ሳለ
ከስራ ጫና የተነሳ ኃላፊዎች በዝምታ ያልፉሉ
6. እኛ እዚህ ድርጅት ውስጥ የምንሠራ ሠራተኞች በኃላፊዎች
የሙያ ደህንነት ችግር የመፍታት አቅም ላይ እንተማመናለን
7. የሙያ ደህንነት ችግሮችን ለመለየት ፍተሻ/ጉብኝት
በሚደረግበት ጊዜ በትክክል ችግሮች መገኘታቸውንና
አፋጣኝ እርምጃ መወሰዱን ኃላፊዎች ያረጋግጣሉ
8. የስራ ላይ አደጋ ሊያደርስ/ሊያስከትል የሚችሉ ነገሮች
ተለይተው ከታወቁ በኃላም ኃላፊዎች እርምጃ ሳይወስዱ
በዝምታ ያልፋሉ
9. የድርጅታችን ኃላፊዎች የሙያ ደህንነት ችግሮች በትክክል
የመፍታት ብቃት ያንሳቸዋል
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አንዳንድ ጥያቄዎች ተመሳሳይ ሊመስሉ ይችላሉ ነገር ግን ለሁሉም ጥያቄዎች የእርሶ ምላሽ አስፈላጊ ስለሆነ ሁሉንም
እንዲመልሱል እንጠይቆታለን
በጣም
አልስማማም

አልስማማም

እስማማለሁኝ

በጣም
እስማማለሁኝ

ለእያንዳንዱ ጥያቄ አንድ የ’x’ ምልክት ብቻ ያድርጉ
10. የድርጅታቸን ኃላፊዎች ትርጉም ያለውና የሚሠራ የሙያ
ደህንነት ክፍለጊዜ ዲዛይን ለማድረግ ይጥራሉ
11. እያንዳንዱ ሠራተኛ በሚሠራው ስራ የሙያ ደህንነትን
እየተገበረ መሆኑን የቅርብ ኃላፊ ያረጋግጣል
12. የሠራተኞችን ደህንነት ሊጎዳ የሚችል ነገር ሲያጋጥም
ሠራተኞች በውሳኔ ሰጪነት እንዲሳተፉ ኃላፊዎች
ያበረታታሉ
13. በሙያ ደህንነት ዙሪያ ሠራተኞች የሚያቀርቡትን ሀሳብ
ኃላፊዎች አይቀበሉም
14. በስራ ቦታ ላይ እያንዳንዱ ሠራተኛ በሙያ ደህንነትና አደጋ
ሊያስከትል የሚችል ሁኔታዎች በተመለከተ ከፍተኛ ችሎታ
እንዲኖረው ኃላፊዎች ይጥራሉ
15. ኃላፊዎች በሙያ ደህንነት ዙሪያ ውሳኔ ከመስጠታቸው
በፊት የሠራተኞችን አስተያየት ጠይቀው አያቁም
16. በሙያ ደህንነት ዙሪያ በውሳኔ ሰጪነት ሠራተኞች አብረው
እንዲሳተፉ ኃላፊዎች ያበረታታሉ

17. የአደጋ/ጉዳት የመለየት ምርመራ በሚካሄድበት ጊዜ
ትክክለኛው መረጃ ኃላፊዎች ይሰበስባሉ
18. የትኛውንም አደጋ ሊያደርስ የሚችልና የሚደርሱብንን
ጥቃቅን አደጋዎች ሪፖርት ለማድረግ ከኃላፊዎች ቅጣት
ይደርስብናል ብለን ስለምናስብ ሪፖርት ለማድረግ
እንፈራለን
19. ኃላፊዎች አደጋው በሚደርስበት ጊዜ የነበሩትን ሁሉንም
ሠራተኞች በጥሞና ያዳምጣሉ
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አንዳንድ ጥያቄዎች ተመሳሳይ ሊመስሉ ይችላሉ ነገር ግን ለሁሉም ጥያቄዎች የእርሶ ምላሽ አስፈላጊ ስለሆነ ሁሉንም
እንዲመልሱል እንጠይቆታለን
በጣም
አልስማማም

አልስማማም

እስማማለሁኝ

በጣም
እስማማለሁኝ

ለእያንዳንዱ ጥያቄ አንድ የ’x’ ምልክት ብቻ ያድርጉ
20.

አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ኃላፊዎች ጥፋተኛውን ሰው
ሳይሆን የአደጋው መንስኤ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ

21.

ሁልጊዜ ኃላፊዎች አደጋ በሚከሰትበት ወቅት ሠራተኞችን
ይወቅሳሉ

22.

አደጋው በደረሰበት ወቅት ሲሰሩ የነበሩ ሠራተኞችን
ኃላፊዎች በተገቢው መልኩ ያስተናግዳሉ

በሚቀጥለው ክፍል ላይ በዚህ ስራ ቦታ ሠራተኞች ስለ ሙያ ደህንነት ያላቸውን ግንዛቤ ይግለፁልን
23.

እዚህ ድርጅት ውስጥ የምንሠራ ሠራተኞች ሁላችንም
የሙያ ደህንነት የላቀ ደረጃ እንዲደርስ እንሞክራለን

24.

ሁሌም የስራ አከባቢያችን ንፁህና ከአደጋ የፀዳ እንዲሆን
ሁላችንም ሠራተኞች በጋራ እንተጋለን

25.

እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች አንዱ ለአንዱ ሠራተኛ
ደህንነት አይጨነቅም

26.

ሁላችንም እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች ስራችንን
በምናከናውንበት የተለዩ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ
ሁኔታዎች እንዳይደርሱ እንከላከላለን

27.

ሁላችንም ሠራተኞች ስራችንን በጥንቃቄ ለማከናወን እርስ
በርሳችን እንተባበራለን

28.

እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች ለስራ ባልደረባችን ደህንነት
ግድ አይለንም
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አንዳንድ ጥያቄዎች ተመሳሳይ ሊመስሉ ይችላሉ ነገር ግን ለሁሉም ጥያቄዎች የእርሶ ምላሽ አስፈላጊ ስለሆነ ሁሉንም
እንዲመልሱል እንጠይቆታለን
በጣም
አልስማማም

አልስማማም

እስማማለሁኝ

በጣም
እስማማለሁኝ

ለእያንዳንዱ ጥያቄ አንድ የ’x’ ምልክት ብቻ ያድርጉ
29. ሁላችንም እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች አደጋ/ጉዳት
ሊያስከትል የሚችል ነገር ሊወገድ እንደማይችል እናስባለን
30. እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች ሁላችንም አነስተኛ
አደጋዎች/ጉዳቶችን መደበኛ የዕለት ተግባራችን አካል
አድርገን እንጂ እንደ አደጋ አንቆጥራቸውም
31. ሁላችንም ሠራተኞች አደጋ ሊያስከትል የሚችል ባህሪም
ሆነ ምንም አይነት አደጋ ሊደርስ እንደማይችል እናስባለን
32. ሁላችንም እዚህ የምንሰራ ሠራተኞች ስራችንን በወቅቱ
ለመጨረስ የሙያ ደህንነት መመሪያዎችን እናፈርሳለን
33. ሁላችንም እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች ምንም እንኳን የስራ
ጫና ቢኖርም አደጋ የሚያስከትሉ ነገሮችን በዝምታ
አናልፋቸውም
34. እዚህ የምንሠራ ሁላችንም ስራችን ጎበዝ ያልሆኑ ሰዎች
እንደማይመች እናስባለን
35. ሁላችን እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች በስራ ላይ ጉዳት/አደጋ
ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮችን በዝምታ እናልፋቸዋለን

36. ሁላችንም ሠራተኞች ማንኛው የስራ ባልደረባችን የሙያ
ደህንነት ችግር ሲያጋጥመዉ መፍትሄ ለመፈለግ
እንሞክራለን
37. ሁላችንም ሠራተኞች በጋራ በምንሠራበት ጊዜ ምንም
አይነት የደህንነት ስጋት አይዘንም
38. እዚህ የምንሠራ ሁላችንም ሠራተኞች በስራ ባልደረባችን
የሙያ ደህንነት ብቃት ላይ እንተማመናለን
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አንዳንድ ጥያቄዎች ተመሳሳይ ሊመስሉ ይችላሉ ነገር ግን ለሁሉም ጥያቄዎች የእርሶ ምላሽ አስፈላጊ ስለሆነ ሁሉንም እንዲመልሱል
እንጠይቆታለን
በጣም
አልስማማም

አልስማማም

እስማማለሁኝ

በጣም
እስማማለሁኝ

ለእያንዳንዱ ጥያቄ አንድ የ’x’ ምልክት ብቻ ያድርጉ
39. ሁላችንም ሠራተኞች ካለፉት ስህተቶቻችን በመማር
አደጋ/ጉዳት እንዳይደርስ እንከላከላለን
40. ሁላችንም እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች አንዳችን የሌላውን
በሙያ ደህንነት ዙሪያ ምክርም ሆነ ሀሳብ እንቀበላለን
41. ሁላችንም እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች ስለሙያ ደህንነት
ተነጋግረን አናውቅም
42. የሙያ ደህንነት ሀሳብ በሚነሳበት ወቅት ሁልጊዜ ሁላችንም
እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች እንወያያለን
43. ሁላችንም እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች በነፃነትና በግልፅ
ስለሙያ ደህንነት እናወራለን
44. ሁላችንም እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች ጥሩ የሙያ ደህንነት
ተወካይ የስራ ላይ አደጋዎችን/ጉዳቶችን ለመከላከል ከፍተኛ
ሚና እንዳለው እናስባለን
45. ሁላችንም ሠራተኞች በስራ ቦታችን ላይ የሚደረጉ የሙያ
ደህንነት ጉብኝቶችን/ግምገማዎችን በእኛ ደህንነት ላይ
የተሻለ ለውጥ የላቸውም
46. ሁላችንም ሠራተኞች የሙያ ደህንነት ስልጠና የስራ ላይ
አደጋዎችን/ጉዳቶችን ለመከላከል እንደሚጠቅም እንገነዘባለን
47. ቀደም ብሎ ስለ ሙያ ደህንነት ዕቅድ ማዘጋጀት ትርጉም
እንደሌለው ሁላችንም እዚህ ምንሠራ ሠራተኞች እናስባለን
48. ሁላችንም ሠራተኞች በስራ ቦታችን ላይ የሚደረጉ የሙያ
ደህንነት ጉብኝቶች/ግምገማዎች አደገኛ የሆኑ ጠንቆችን
ለመለየት እንደሚረዱ እናምናለን
49. የሙያ ደህንነት ስልጠና ትርጉም እንደሌለው ሁላችንም
እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች እናስባለን
50. ሁላችንም እዚህ የምንሠራ ሠራተኞች ስለሙያ ደህንነት
ግልፅ የሆነ ግብ ማስቀመጥ ጠቀሜታው የጎላ ነው ብለን
እናምናለን
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አንዳንድ መልሶትን ለማብራራት ከፈለጉ ወይም ስለጥናቱ አስተያየት መስጠት ከፈለጉ እዚህ ጋር አስተያየት መስጠት ይችላሉ.
አስተያየቶች:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

J ቃለመጠይቁን ስለሞሉ እናመሰግናለን፡፡እባክዎን በመጀመሪያው ገፅ ላይ በጥናቱ ለመሳተፍ የሚገልፅ
የፍቃደኝነት መጠየቂያ መኖሩን ያረጋግጡ J
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