
Ed. 786. Frumvarp til laga [6. mál]
um öryggisráðstafanir á vinnustöðum.

(Eftir 3. umr. í Nd.)

Samhljóða þskj. 7 með þessum breytingum:

1. gr. hljóðar svo:
Lög þessi ná til sérhverrar starfrækslu, þar sem einn verkamaður eða fleiri

vinna, eða notuð er orka, sem er eitt hestafl eða meira, hvort tveggja þó með þeim
undantekningum, er greinir í lögum þessum.

Undanþegin lögum þessum eru:

1. siglingar, fiskveiðar og aðrar veiðar, þar með talin aðgerð tl veiðinni á skips-
fjöl, enda sé ekki um sérstök verksmiðju skip að ræða,

2. loftferðir,
:~. vinna í einkaíbúð vinnuveitanda, enda sé um algeng heimilisstörf að ræðu,
4. allur almennur búrekstur í sveitum.

Ráðherra getur, í samráði við öryggismálastjóra og öryggisráð, mælt svo fyrir
í reglugerð, að vélar og önnur áhöld og mannvirki, sem lög þessi ná ekki til. skuli
þó vera háð því eftirliti, er lög þessi mæla fyrir um.

3. gr. hljóðar svo:
Sérhvert fyrirtæki, sem lög þessi ná til (sbr. 1. gr.), skal tilkynna öryggiseflir-

litinu starfrækslu sína áður liðinn er hálfur mánuður frá því hún hófst. Tilkynn-
ingunni skulu fylgja fullnægjandi upplýsingar um starfræksluna, hvers konar og
hve mikil orka er notuð, hve margir verkamenn vinni þar að jafnaði og annað það,
er máli kann að skipta og krafizt verður.

Þegar gerð er breyting á fyrirtæki, skal senda öryggiseftirlitinu sams konar
tilkynningu og um getur í 1. málsgr. þessarar greinar strax og breytingum er lokið.

9. gr. hljóðar svo:
Ráðherra getur ákveðið, í samráði við' öryggismála st jóra og öryggisráð, að fram

fari reglubundin læknisskoðun verkamanna, enda sé ástæða til að ætla, að á þann
hátt megi koma í veg fyrir eða hefta atvinnusjúkdóma til muna.
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11. gr. hljóðar svo:
Sérhver, sem ætlar að reisa eða starfrækja meiri háttar verksmiðju eða verk-

stæði eða breyta eldra fyrirtæki, skal leita umsagnar öryggismúlastjóra um, hvort hið
fyrirhugaða skipulag sé í samræmi við lög þessi eða reglugerðir settar samkvæmt
þeim. Í því skyni skal hann láta í té sundurliðað a greinargerð með nægilegum upp-
dráttum yfir fyrirkomulag véla og húsakynna og öðrum upplýsingum, er máli kunnu
að skipta, allt eftir því, sem öryggismálastjóri kann að krefjast.

Ákveða skal í reglugerð, hver stærð verksmiðja og verkstæðu skuli falla undir
ákvæði þessarar greinar.

Vilji hlutaðeigandi ekki una úrskurði öryggismálastjóra, getur hann skotið máli
sínu til úrskurðar öryggisráðs.

12. gr. hljóðar svo:
Um verksmiðjur, verkstæði, verzlunarstaði og skrifstofur gilda eftirfarandi

ákvæði, enda séu þessi fyrirtæki starfrækt að staðaldri á sama stað:
1. Lofthæð. Þar, sem unnið er, skal eigi vera lægra undir loft en 2.5 m, en sé hiti

mikill, raki, ryk, reykur, óþefur, eitraðar gastegundir, sprengifimar gasteg-
undir eða annað þess háttar, sem eigi er hægt að fjarlægja, skal lofthæð vera
a. m. k. 3 m.

2. Lojtrúm, Við vinnu skal hver verkamaður hafa a. nl. k. 15 m3 loftrúm. ÞÓ
má minnka loftrúmið niður í 10 m" fyrir hvern verkamann, ef sérstök loft-
ræsting er fyrir hendi, enda samþykki öryggismálastjóri það. En sé hins vegar
óhjákvæmilega mikill hiti it vinnustaðnum, raki, ryk, reykur, óþefur, eitraðar
gastegundir, sprengifimar gastegundir eða annað þess háttar, getur öryggis-
málastjóri krafinc þess, að loftrúmið sé aukið allt upp í 25 m", Þegar reiknað
er út loftrúm, skal eigi taka tillit til hæðar, sem er yfir 4 m.

3. Gólf. Á vinnustað skulu gólfin vera úr því efni, er bezt hentar hverju sinni, og
efnisvalið fara eftir vinnu þeirri, sem að er unnið.

4. Þak, veggir og loft. Á vinnustað skal þak, veggir og loft vera nægilega þétt og
hlý. Málningu skal haldið vel við, þar sem málað er, en sé vinnustaðurinn
kalkaður, skal kalka á hæfilegum fresti. Öryggismálastjóri getur bannað að
nota veggfóður á loft og veggi, ef hann telur það óhentugt af heilbrigðis- eða
hreinlætisástæðum.

5. Lýsing. Sérhver verkamaður skal hafa þá birtu við vinnu sína, er bezt hentar
hverju sinni, svo að sjón hans sé ekki hætta búin.

6. Hreinqerninq. Vinnustaðir skulu vera tilhlýðilega hreinsaðir.
7. Hiti. Upphitun skal vera nægileg á vinnustað og í matstofu að dómi trúnaðar-

manns verkamanna og öryggismálastjóra, og fari eftir því, hver vinna er
stunduð.

8. Drijkk jaruain, Verkamenn skulu hafa aðgang að nægilegu og góðu drykkjar-
vatni, og skal svo vera um búið, að hægt sé að gæta nægilegs hreinlætis, þegar
þess er neytt.

H. Handþooitur og böð. Á sérhverjum vinnustað skulu vera nægilega margar
handlaugar eða annar hentugur útbúnaður með sápu eða öðru þvottaefni fyrir
verkamenn til að þrífa sig. Skal handlaugum haldið tilhlýðilega hreinum. Hand-
laugarnar skulu vera í eða fast við búningsherbergi, ef það er fyrir hendi, en
annars í vinnuherbergi. Telji öryggismálastjóri það nauðsynlegt af þrifnaðar-
eða heilbrigðisástæðum, getur hann krafizt þess, að heitt vatn sé tiltækilegt
til notkunar við þvottinn. Af sömu ástæðum getur hann krafizt þess, að sér-
stök bað- eða þvottaherbergi séu til afnota, og eru verkamenn þá skyldugir
að nota þau.

10. Búninqslierberci o. fl. Þegar vinnu er þannig háttað, að nauðsynlegt sé að hafa
fataskipti áður en vinna hefst og að henni lokinni, skulu verkamenn hafa að-
gang að húningsherhergi, er sé nálægt vinnustað þeirra og hæfilega útbúið,
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m. a. að því leyti, að hægt sé að geyma fatnaðinn, svo að vel fari. Eigi má
geyma fatnaðinn þar, sem matazt er, nema öryggismálastjóri hafi gefið leyfi
til þess, eigi heldur í vinnuherbergjum verkstæða og verksmiðja, nema í skáp-
um, sem til þess eru sérstaklega gerðir. Hægt er að krefjast þess, að fatnaður
sú, sem verkamenn nota við vinnu sína, sé geymdur annars staðar en fatnaður
sú, sem þeir nota ekki við vinnu, enda sé vinnu þannig háttað, að eigi verði
hjá því komizt, að vinnu fatnaður óhreinklst verulega. Reiðhjól og önnur svipuð
farartæki, sem verkamenn nota til og frá vinnu, skal vera hægt að geyma á
tryggum og hagkvæmum stað, meðan á vinnu stendur. Frá þessu síðastnefnda
ákvæði getur öryggismálastjóri þó gefið undanþágu þeim fyrirtækjum, sem
tekin eru til starfa, er lög þessi öðlast gildi, enda sé það verulegum vandkvæð-
um bundið að koma slíku skýli fyrir.

ll. Vinnufatnaður o. fl. Verkamenn skulu vera í vinnufötum. sem vel henta fyrir
vinnuna. Verði ekki hjá því komizt að vinna í miklum hita eða raka, getur
öryggismálastjóri lagt svo fyrir, að verkamönnum sé gefinn kostur á því að
skipta um föt og fá fatnað sinn þurrkaðan.

12. Matstofa og doalarsto'[a, Verkamenn skulu hafa aðgang að mat stofu eða öðr-
um hentugum stað til að matast. Þar skal vera hægt að hita upp mat og dryidc
(Sbr. enn fremur síðustu málsgr. 6. gr.)

13. Salerni. Hæfilega mörg salerni skulu vera til afnota fyrir verkamenn.
Þau skulu vera nálægt vinnustað og tilhlýðilega frá þeim gengið. Þar sem 5
kvenmenn eða fleiri vinna að staðaldri, skal þeim ætlað sérstakt salerni.

14. Stólar. Þegar verkamönnum er ætlað að vinna sitjandi, skulu þeir hafa til
afnota hentuga stóla.

15. Loftræsting. A vinnustað skal andrúmsloftið endurnýjað nægilega og á þann
hátt, el' bezt hentar viðkomandi starfrækslu. ÞÓ skal þess gætt, að skaðlegur
súgur sé ekki, þar sem unnið er.

16. Reykur, gufa, eitraðar og sprenqiiimar gastegundir o. fl. Gastegundir, sem
óhollusta eða sprengihætta stafar af, svo og reykur, gufa, hitasvækja og óþefur,
sem myndast í einstökum vinnustofum, skal leitt burt frá stað þeim, þar sem
það myndast, eftir því sem frekast er unnt, en þess ætíð gætt, að það berist
ekki í aðrar vinnustofur. Þar sem ekki er hægt að komast hjá óhreinindum í
andrúmsloftinu, sem hætta stafar af, skal verja verkamenn gegn áhrifum
þeirra á viðeigandi hátt. Verkamenn skal verj a eftir megni gegn áhrifum
mikils hita.

17. Skoðlequr raki, Ef vinnuaðferðin hefur í för með sér, að hið venjulega raka-
stig loftsins breytist til muna, skulu gerðar viðeigandi ráðstafanir til verndar
verkamönnum gegn áhrifum rakans.

18. Ryk. Aðferðum við vinnuna skal eftir mætti hagað þannig, að ryk myndist
ekki. Verði ekki hjá því komizt, að ryk berist í andrúmsloftið, skulu gerður
ráðstafanir til verndar verkamönnum gegn skaðlegum áhrifum þess.

19 Eitruð efni og önnur efni hættuleg heilsu. manna. Alls staðar þar, sem fram-
leidd eru eitruð efni eða önnur efni, sem eru hættuleg heilsu manna, slík efni
myndast, eru notuð, vegin, búið er um þau eða með þau farið á annan hátt,
skulu gerðar ráðstafanir til verndar verkamönnum gegn skaðlegum áhrifum
þeirra. Sé þess nokkur kostur, skal nota miður hættuleg efni eða hættulaus
efni í stað hinna hættu legu, enda hafi það ekki verulegt óhagræði í för með sér
fyrir starfræksluna. Í samráði við öryggismálastjóra og öryggisráð getur ráð-
herra bannað framleiðslu eða notkun sérstaklega hættulegra efna eða sett þau
skilyrði fyrir leyfi á notkun þeirra, að sérhvert ílát eða umbúðir, sem efnin
eru í hrein eða blönduð öðrum efnum, beri þess greinileg merki.

20. Smitluetta. Ef sérstök hætta er á, að verkamenn geti smitazt af sjúkdómum
við vinnu sína, skulu gerðar nauðsynlegar ráðstafanir til að verja þá smitun.
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21. Hlífðrtl'lítbúflaður verkamanna o. fl. Verkamönnum skal látinn í té sérstakur
hlífðar útbúnaður, svo sem grímur, hanzkar, gler augu, eyrnahlifar og öndunar-
áhöld, þeim til varnar gegn skaðlegum áhrifum, ef ekki er á annan hátt hægt
að verja þá gegn þeim, Kostnaðinn af slíkum hlífðarútbúnaði ber vinnuveit-
andinn. Verkumönnum her að nota þennan hlífðar útbúnað, þegar þeir eru við
slíka vinnu.

22. Náttból. Ef vinnustaður er svo afskekktur, að örðugt sé fyrir verkamenn að
útvega sér náttból, skal vinnuveitandi láta verkamönnum í té tilhlýðilegan og
ef þörf krefur upphitaðan næturdvalarstað. þar sem karlar og konur geta
dvalið hvort í sínu lagi.

29. gr. hljóðar svo:
Komi fyrir slys á vinnustað, svo að dauði verkamanns hljótist af, eða verði

verkamaður fyrir slysi, sem er þess eðlis, að gera megi ráð fyrir að dómi læknis.
að Almannatryggingarnar verði bótaskyldar. skal vinnuveitandi tilkynna það ör-
yggiseftirlitinu svo fljótt, sem verða má, og eigi síðar en að einum sólarhring liðn-
um. Öryggiseftirlitið skal láta framkvæma rannsókn á orsökum slyssins.

Verði verkamaður veikur af sjúkdómi, sem stafar af atvinnu hans, skal tilkynna
það :1 sama hátt og þegar um slys er að ræða (sbr. 1. málsgr. þessarar greinar).
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