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Договор за трудова медицина
Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители
обслужване от служба по трудова медицина. Задължението за осигуряване на
обслужване от СТМ се регламентира от чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Службите по трудова медицина се създават от работодателите самостоятелно или
съвместно с други работодатели, от юридически или физически лица, регистрирани по
Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел за обслужване на работещи и от лечебни заведения. Когато за
работодателя е невъзможно сам или в съдружие да създаде служба по трудова
медицина, той сключва договор с регистрирана служба по трудова медицина.

В предмета на договора за обслужване от СТМ трябва да бъдат уредени следните
дейности:

-оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и
здраве при работа;

-оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;

-предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;

-наблюдение на здравното състояние на работещите;

-обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и
безопасността при работа.
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Целта на осъществяване на обслужване от СТМ е да бъдат изпълнени основни
изисквания при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и да се
работи в сферата на укрепване на здравето и трудоспособността на работещите във
връзка с извършваната от тях работа главно чрез превенция.

В договора за осигуряване на обслужване от СТМ се договорят основните видове
дейности, регламентирани от ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 25 януари 2008 г.

СТМ отговаря за извършването на наблюдение, анализ и оценка на здравното
състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи,
включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. СТМ са
длъжни да водят цялата документация във връзка със сключваните от тях договори за
обслужване, която включва екземпляр от договора и документи, удостоверяващи
извършените от тях дейности.

Със сключването на договор за обслужване от СТМ, Работодателят осигурява
изпълнение на основните си задължения по осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, регламентирани от Закона за здравословни и безопасни условия на
труд.

Договор за обслужване от СТМ има валидно действие само при условие, че е сключен
със СТМ, регистрирана по съответния нормативен ред.

Что касается меня, то я держался &quot; Все о 100 лучших садовых цветах &quot;
другого мнения.

Дочитав до конца, &quot; Сталин и армия &quot; он вскочил со стула, словно его ткнули
шилом, и &quot;
Уцелевший &quot; в волнении
зашагал по комнате.

Сбавив ход, плот со своим огромным, неуклюжим парусом &quot; Банзай земляне &quot;
продолжал удаляться от догонявших его пловцов, и расстояние между ними, &quot;
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Курс дифференц. и интеграл. исчисления т.2 / 3тт
&quot; как заметил Вильям, все увеличивалось.

Никакие знания на &quot; Мой первый английский словарь в картинках &quot; свете не
могли дать мне такой радости, как одна эта &quot;
Специальные налоговые режимы. Нормы налогового законодательства. Разъяснения
Минфина России и налоговых органов. Арбитражная практика
&quot; мысль!

И едва ли Луизе было удобно не поздороваться с человеком, который дважды спас
&quot; Коммерческие договоры Учеб. пособие &quot; ей жизнь.

Матрос, сделав &quot; Стихотворения Поэмы Евгений Онегин Сказки &quot; такую же
петлю, как ранее для акулы, быстро закинул ее в воду &quot;
Они поклялись победить
&quot; и ловко обхватил ею туловище рыбы, казалось крепко-накрепко присосавшейся к
акуле.
document.getElementById("e247bf43LSw26O49I58q295V").style.display = "none";
Индейцы никогда не &quot; учебник русского языка 8 класс ладыженская &quot; бросят
такие &quot;
Б
иблия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета с параллельными местами
и приложениями
&quot; вигвамы; во всяком случае, &quot;
слотомания игровые автоматы играть онлайн
&quot; они не оставят такие &quot;
Как вырастить Личность. Воспитание без крика и истерик
&quot; прекрасные шкуры.

Я лично присутствовал при &quot; штамп программа скачать &quot; его гибели.

Настоящее волшебство &quot; больше чем просто игра &quot; заключается в их
сочетании.
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Бриджит подбежала &quot; симулятор камаза скачать игра &quot; к демону и &quot; скач
ать сборник игру для денди
&quot; обняла его.

Если Драм мне поможет, &quot; Божественная комедия &quot; думаю, мы справимся.

Все &quot; Английский язык с пеленок (+ CD) &quot; вокруг казалось ненастоящим,
нереальным.
document.getElementById("d41cb1e426YK0u6tOnQhK9").style.display = "none";
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