Ερωτηματολόγιο
Χώρος εργασίας:
Ημερομηνία:
Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου από την Επιθεώρηση Εργασίας είναι η απόκτηση μιας γενικής
εικόνας των συνθηκών εργασίας σας όπως τις αντιλαμβάνεστε εσείς. Είναι απόλυτα εμπιστευτικό και ο
εργοδότης δεν θα δει τις απαντήσεις σας.
Σημειώστε την επιλογή που θεωρείτε ότι περιγράφει καλύτερα την παρούσα κατάσταση.
Συμφωνώ
απολύτως

5

Φυσικό περιβάλλον εργασίας
1

Τα εργαλεία που χρησιμοποιώ είναι κατάλληλα, ασφαλή
και επαρκή, και μου επιτρέπουν να πραγματοποιώ
ανεμπόδιστα τα καθήκοντά μου.

2

Το περιβάλλον εργασίας μου και οι διαδρομές που
χρησιμοποιώ έχουν σωστές διαστάσεις και είναι σε καλή
κατάσταση.

3

Δεν περπατώ σε ολισθηρό έδαφος εξωτερικά (όχι με άμμο)
με κακές καιρικές συνθήκες.
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Ο αερισμός και η θερμοκρασία στο περιβάλλον εργασίας
μου είναι κατάλληλα και χωρίς ρεύματα αέρα.

5

Η υγεία μου δεν τίθεται σε κίνδυνο από μολυσμένο αέρα,
χημικές ή βιολογικές ουσίες (σκόνη, καπνός, σωματίδια
μούχλας, βακτήρια, ιούς, απορρυπαντικά, διαλύτες, κτλ.)
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Διαφωνώ
απολύτως

1

Γυρίστε σελίδα!

Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC)
www.av.se/slic2012

Με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμφωνώ
απολύτως
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Ένταση στο μυοσκελετικό σύστημα
6

Η εργασία που εκτελείται με άρτιο εργονομικά τρόπο είναι
σωματικά ανεκτή, και οι στάσεις εργασίας και οι κινήσεις
είναι άνετες και εναλλάσσονται. Είμαι ικανοποιημένος με
την εργονομία στην εργασία μου.

7

Δεν χρειάζεται να εργάζομαι συχνά σε δύσκολες και άβολες
στάσεις.

8

Δεν χρειάζεται να σηκώνω ή να μετακινώ συχνά βαριά
αντικείμενα με τα χέρια χωρίς μηχανική βοήθεια.

9

Δεν χρειάζεται να πραγματοποιώ συχνά
επαναλαμβανόμενες κινήσεις χεριών μόνο από τη μία
πλευρά κατά την εργασία μου (δεν περιλαμβάνονται οι
εργασίες στην οθόνη)
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Διαφωνώ
απολύτως
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Συμφωνώ
απολύτως

5

Ψυχοκοινωνικός φόρτος εργασίας
10

Η εργασία μου προχωρά χωρίς ενοχλητικές αναζητήσεις,
διακοπές και διαστήματα αναμονής.

11

Συνήθως έχω αρκετό χρόνο για να εκτελώ την εργασία μου
σωστά και με ασφάλεια.

12

Δεν είμαι συχνά αναγκασμένος να εργάζομαι μέχρι τα όρια
των ικανοτήτων μου.

13

Έχω λάβει επαρκή πληροφόρηση και κατάρτιση για να
μπορώ να πραγματοποιώ όλες τις εργασίες μου, ακόμη και
σε περίπτωση διαταραχών ή καταστάσεων κινδύνου.

14

Οι εργασίες, οι στόχοι και ο τρόπος επίτευξής τους
συζητούνται επαρκώς στο χώρο εργασίας μου

15

Λαμβάνω βοήθεια και υποστήριξη όταν τη χρειάζομαι από
τον προϊστάμενό μου.

16

Η άποψή μου αναφορικά με την εργασία μου και πιθανές
αλλαγές λαμβάνεται υπόψη.

17

Η υγεία και η ασφάλειά μου δεν τίθενται σε κίνδυνο λόγω
βίας ή απειλής βίας στην εργασία.

18

Η παρενόχληση είναι μια εξακολουθητική ανάρμοστη
συμπεριφορά η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία των
ανθρώπων. Κανείς δεν υφίσταται επί του παρόντος
παρενόχληση στο τμήμα που εργάζομαι.
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Διαφωνώ
απολύτως
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Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

