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Arbeitsschutz in 
Deutschland – das 
Wichtigste im Überblick.

Wenn Sie in einem Unternehmen in 
Deutschland beschäftigt sind, schützt 
Sie das Arbeitsschutzgesetz. Darin 
steht: Jede Arbeitgeberin und jeder 
Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, die 
Sicherheit und Gesundheit der 
 Beschäftigten zu schützen. Das heißt, 
dafür zu sorgen, dass keine Unfälle auf 
der Arbeit passieren und durch die 
Arbeit keine Gefährdungen für Ihre 
Gesundheit entstehen. Ihr Arbeitsplatz 
muss sicher und gesundheitsgerecht 
gestaltet sein.

Im Gegenzug sind auch Sie als 
Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer  
dazu verpflichtet, die Vorschriften zum 
Arbeitsschutz einzuhalten. Ohne Ihre 
Mitarbeit funktioniert der Arbeits- 
schutz nicht.

سالمتی ایجاد شود.
کار شما باید در یک محیط امن و مرتبط با 

خطری ناشی از کار وجود ندارد. محل 
محل کار رخ نمی دهد و برای سالمتی هیچ 

که اطمینان حاصل شود هیچ حادثه ای در 
کارکنان محافظت کند. این بدان معنی است 
زن و مرد موظف است از ایمنی و سالمت 

در این قانون نوشته شده است: هر کارفرمای 
تحت حفاظت قانون ایمنی شغلی قرار دارید. 
اگر در شرکتی در آلمان کار می کنید، شما 

نخواهند داشت.
همکاری شما، قوانین ایمنی و سالمت کارایی 

مربوط به ایمنی و سالمت را دارید. بدون 
زن یا مرد نیز مسئولیت پیروی از قوانین 
از سوی دیگر، شما به عنوان یک کارمند 

ایمنی شغلی در آلمان - 
مروری بر مهمترین نکات.
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Gefährdungen

Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
muss Sie vor Gefährdungen am Arbeits-
platz schützen. Sie oder er muss dazu 
prüfen, ob an Ihrem Arbeitsplatz Gefähr-
dungen für Ihre Gesundheit bestehen 
oder entstehen können. Gefährdungen 
können zum Beispiel von fehlenden 
Absturzsicherungen, dem Umgang mit 
Gefahrstoffen, unsicheren oder unge-
prüften Maschinen, Staub, Lärm oder 
Zeitdruck bei der Arbeit ausgehen.

Was muss Ihre 
Arbeitgeberin oder Ihr 
Arbeitgeber tun?

چه کاری باید انجام دهد؟
کارفرمای زن یا مرد شما 

خطرات

سر و صدا، یا فشار به موقع در محل کار باشد.
ماشین آالت ناامن یا تست نشده، گرد و غبار، 
های نصب نشده، استفاده از مواد خطرناک، 

یا خیر. خاطرات ممکن است ناشی از گاردریل 
کار وجود دارد یا ممکن است وجود داشته باشد 
آیا خطرات احتمالی برای سالمت شما در محل 
در محل کار محافظت کند. او باید تأیید کند که 
کارفرمای زن یا مرد باید شما را از خطرات 



5 Arbeitsschutz in Deutschland | ایمنی شغلی در آلمان

Zu Ihrem Schutz muss die Arbeitgeberin 
oder der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen 
treffen. Ist das Arbeitsverfahren nicht 
sicher zu gestalten, muss sie bzw. er 
Ihnen eine geeignete Schutzausrüstung 
zur Verfügung stellen (zum Beispiel: 
Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Gehör-
schutz, Atemschutzmaske etc.). حفاظت از شنوایی، ماسک تنفسی و غیره(.

مثال: کفش های ایمنی، عینک های محافظ، ابزار 
تجهیزات ایمنی مناسب را فراهم آورد )برای 
را نمی توان به طور ایمن انجام داد، او باید 

را برای حفاظت شما انجام دهد. اگر فرآیند کار 
کارفرمای زن یا مرد باید اقدامات احتیاطی الزم 

و رعایت کند.
کاری و استراحت ھای قانونی را برنامھ ریزی 

کارفرمای زن و مرد باید دوره ھای وقفھ 
باید آن را بھ ثبت برساند. برای بھبودی شما، 

اگر زمان کار بیش از ۸ ساعت شود، کارفرما 
۸ ساعت طول بکشد، ولی حداکثر ۱۰ ساعت. 

-Ein normaler Arbeitstag sollte im Allgemeiکال یک روز کاری معمولی نباید بیشتر از 
nen nicht länger als 8 Stunden dauern, 
maximal jedoch 10 Stunden. Die Arbeits-
zeit, die über 8 Stunden hinausgeht, muss 
die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
aufzeichnen. Zu Ihrer Erholung muss sie 
oder er gesetzlich vorgeschriebene 
Pausen und Ruhezeiten einplanen und 
auf die Einhaltung achten.
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Unterweisung

Ihre Arbeitgeberin oder Ihr Arbeitgeber 
muss dafür sorgen, dass Sie, bevor Sie 
anfangen zu arbeiten und danach mindes-
tens einmal im Jahr, über die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz an Ihrem 
Arbeitsplatz informiert (unterwiesen) 
werden. Wenn Sie zum Beispiel an einer 
Maschine arbeiten, muss sie oder er 
Ihnen erklären, wie man die Maschine 
sicher bedient und Unfälle vermeidet. 

Es ist sehr wichtig für Ihre eigene 
 Sicherheit und die Sicherheit Ihrer 
Kolleginnen und Kollegen, dass Sie die 
Inhalte der Unterweisung vollständig 
verstehen. Zögern Sie also nicht nachzu-
fragen, falls etwas unklar ist.

دستورالعمل

بروز حوادث جلوگیری کنید. 
ایمن از این دستگاه استفاده کنید و چگونه از 

باید به شما توضیح دهد که چگونه به صورت 
برای مثال، شما با یک دستگاه کار می کنید، او 
محل کار خود مطلع )آموزش داده( شوید. اگر 
بار در سال، شما درمورد ایمنی و سالمت در 

کند که قبل از شروع کار و در نتیجه حداقل یک 
کارفرمای زن یا مرد شما باید اطمینان حاصل 

که چیزی مبهم بود حتما سریعا بپرسید.
محتوای دستورالعمل را درک کنید. در صورتی 
مردتان، بسیار مهم است که شما به طور کامل 

برای ایمنی خود و ایمنی همکاران زن و 
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Besonders geschützt:  
Schwangere und stillende Frauen

Für Schwangere sowie für stillende 
Frauen gelten bei der Arbeit besondere 
Schutzmaßnahmen und ein spezieller 
Kündigungsschutz. Bitte informieren Sie 
daher bei einer Schwangerschaft sofort 
Ihre Arbeitgeberin oder Ihren Arbeit - 
geber. Bei Fragen können Sie sich an  
die Betriebs ärztin oder den Betriebs - 
arzt wenden.

Weitere Informationen zum Mutterschutz 
finden Sie auch auf www.mutterschutz.nrw.

زنان باردار و شیرده
تحت حافظت ویژه:   

مرد شرکت تماس بگیرید
سازید. اگر سوالی دارید، لطفا با پزشک زن یا 

بالفاصله کارفرمای زن یا مرد خود را مطلع 
ویژه بنابراین، در صورت بارداری، لطفا 

برای زنان باردار و شیرده، اقدامات حفاظتی 

مشاهده کنید.
 www.mutterschutz.nrw می توانید در 

اطالعات بیشتر در مورد حفاظت از مادران را 

http://www.mutterschutz.nrw


باید انجام دهید؟
مرد باشید چه اقداماتی 
اگر یک کارمند زن یا 
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Was müssen Sie als 
Arbeitnehmerin oder 
Arbeitnehmer tun?

Auch Sie selbst sind verpflichtet, Ihre 
eigene Gesundheit bei der Arbeit sowie 
die Gesundheit der Menschen, mit denen 
Sie zusammenarbeiten, zu schützen. Sie 
müssen Anweisungen befolgen und sich 
an Sicherheitsbestimmungen halten. 
Maschinen, Werkzeuge oder andere 
Arbeitsmittel und die Schutzausrüstung 
müssen Sie so verwenden, wie es Ihnen 
erklärt wurde. 

Wenn Sie Gefahren für die Sicherheit und 
Gesundheit sehen – zum Beispiel, wenn 
Sie keine Unterweisung oder keine 
Schutzausrüstung bekommen haben  
oder Mängel an Maschinen oder Werk-
zeugen feststellen – müssen Sie Ihre 
direkten Vorgesetzten oder die Verant-
wortlichen vor Ort sofort informieren. 

استفاده کنید.
کاری بر اساس دستورالعمل های داده شده 

شما باید از ماشین آالت، ابزار و سایر تجهیزات 
ها پیروی کرده و قوانین ایمنی را رعایت کنید. 

کار می کنید هستید. شما باید از دستورالعمل 
در محل کار و نیز سالمت افرادی که با آنها 

شما همچنین مسئول محافظت از سالمت خود 

را بالفاصله مطلع کنید. 
سرپرست مستقیم خود یا افراد مسئول در محل 

را در ماشین آالت یا ابزار مشاهده کردید - باید 
تجهیزات حفاظتی دریافت نکرده اید یا نقصی 

- به عنوان مثال، اگر شما دستورالعمل یا 
اگر متوجه خطر برای ایمنی و سالمت شوید 

اگر یک کارمند زن یا 
مرد باشید چه اقداماتی 

باید انجام دهید؟
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Zusätzlich haben Sie das Recht, Ihrer 
Arbeitgeberin bzw. Ihrem Arbeitgeber Vor-
schläge zur Sicherheit und zum Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit zu machen.

زن یا مرد خود دارید.
به ایمنی و حفاظت از سالمت را به کارفرمای 
عالوه بر این، شما حق ارائه پیشنهادات مربوط 



راهنما و پشتیبانی
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Hilfe und  
Unterstützung

Zur Vertretung Ihrer Interessen gegen-
über der Arbeitgeberin oder dem Arbeit-
geber gibt es in größeren Unternehmen 
häufig einen Betriebsrat. 
Der Betriebsrat ist eine 
Vertretung der Beschäf-
tigten und kann von 
Ihnen angesprochen 
werden, wenn Sie 
Gefahr für Ihre 
Sicherheit und 
Gesundheit befürchten. 

In größeren Betrieben gibt es 
zusätzlich Sicherheitsbeauftragte 
(SiBe). Diese sind vor Ort Ihre direkten 
Ansprechpersonen in allen Fragen des 
Arbeits schutzes.

Weitere Ansprechpersonen  
zum Arbeitsschutz im Betrieb

Zur Unterstützung Ihrer Arbeitgeberin 
oder Ihres Arbeitgebers beim Arbeits-  
und Gesundheitsschutz gibt es in jedem 
Unternehmen eine Fachkraft für Arbeits-
sicherheit (Sifa) sowie eine Betriebsärz - 
tin oder einen Betriebsarzt.

می توانید با آنها تماس بگیرید.
تهدیدی برای ایمنی و سالمت خود 

نماینده کارکنان است و در صورت مشاهده 
اغلب دارای شورای کار هستند. شورای کار 

کارفرمای زن یا مرد خود، شرکت های بزرگتر 
به منظور محافظت از منافع شما در برابر 

محل هستند.
مورد حفاظت ایمنی در 
برای ارتباط مستقیم در 

وجود دارند. آنها افرادی 
پرسنل ایمنی (SiBe) نیز 

 در شرکت های بزرگ تر، 

در مورد حفاظت ایمنی
دیگر نقاط تماس در شرکت  

وجود دارد.
پزشک زن یا مرد شرکت در هر شرکت 

متخصص ایمنی کار (Sifa) و همچنین یک 
به منظور حفاظت ایمنی و سالمت، یک 
در حمایت از کارفرمای زن یا مرد شما 

راهنما و پشتیبانی

دیگر نقاط تماس در شر کت 
در مورد حفاظت ایمنی
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Wenn Ihre Vorgesetzten nicht auf Ihre 
 Hinweise oder die des Betriebsrates reagie-
ren und Mängel nicht beseitigt werden, 
können Sie die Arbeitsschutzverwaltung 
Nordrhein-Westfalen (www.arbeitsschutz.nrw)  
auf die Probleme in Ihrem Betrieb hinweisen 
und sich beschweren.

Ihre Beschwerde kann telefonisch oder per 
E-Mail in deutscher Sprache erfolgen.

•  Arbeitsschutz-Telefon NRW:  
+49 211 855-3311

•  Email-Formular für eine Beschwerde:  
www.mags.nrw/ansprechpartner-und- 
beratung-zum-arbeitsschutz-nrw

Ihre Beschwerde können Sie auch anonym 
stellen, damit Ihre Arbeitgeberin oder Ihr 
Arbeitgeber nicht erfährt, dass Sie sich 
beschwert haben. 

Wenn Sie Fragen zum Arbeitsschutz haben, 
ist es hilfreich Kolleginnen und Kollegen 
anzusprechen, die sich schon gut im  
Betrieb auskennen. Insbesondere der 
Betriebsrat, der oder die Sicherheitsbeauf-
tragte, die Fachkraft für Arbeitssicherheit 
oder die Betriebsärztin oder der Betriebs- 
arzt können Ihnen bei Fragen helfen. 

شرکت خود اطالع داده و و شکایت کنید.
)www.arbeitsschutz.nrw( درباره مشکالت در 

 North Rhine Westphalia شغلی 
نشوند، می توانید به اداره سالمت و ای منی 
شما واکنش نشان ندهند و نقص ها اصالح 

اگر ناظران شما  یا شورای کار به اظهارات 

زبان آلمانی انجام شود.
شکایت شما می تواند از طریق تلفن یا ایمیل به 

+49 211 855-3311

  :NRW تلفن اداره ایمنی و حفاظت از سالمت  •

www.mags.nrw/ansprechpartner-und- 

beratung-zum-arbeitsschutz-nrw

فرم ایمیل برای شکایت:    •

شما نخواهد دانست که شکایت کرده اید. 
ناشناس انجام دهید، بنابراین کارفرمای زن یا مرد 
شما همچنین می توانید شکایت خود را به صورت 

شرکت می توانند به سواالت شما پاسخ دهند. 
و بهداشت یا متخصص ایمنی یا پزشک زن یا مرد 
شورای کار، شخص مسئول مرد یا زن برای ایمنی 

در مورد شرکت دارند صحبت کنید. به خصوص 
می توانید با همکاران مرد یا زن خود که اطالعاتی 
اگر در مورد ایمنی و حفاظت سالمت سوالی دارید، 

http://www.arbeitsschutz.nrw
http://www.mags.nrw/ansprechpartner-und-beratung-zum-arbeitsschutz-nrw
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Auch das Internetangebot KomNet  
(www.komnet.nrw) bietet viele hilfreiche 
Informationen zur Sicherheit und  
Gesundheit bei der Arbeit. Hier beant-
worten Expertinnen und Experten Ihre 
Fragen zum Thema Arbeitsschutz.

پاسخ می دهند.
درباره موضوع ایمنی و حفاظت از سالمت 

می دهد. کارشناسان زن و مرد به سواالت شما 
در مورد ایمنی و بهداشت در محل کار ارائه 

)www.komnet.nrw( اطالعات بسیار مفیدی 
 KomNet همچنین صفحه اینترنتی 

(www.komnet.nrw)

http://www.komnet.nrw
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نکات
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Notizen
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