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Convention (No. 155) Concerning Occu

pational Safety and Health and the Work

ing Environment 

The General Conference of the lnterna
tional Labour Organisation. 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of' the lnternational Labour 
Office. and having met in its Sixty-scventh 
Session on 3 June 1981. and 

Having decided upon the adoption of cer
tain proposals with regard to safety and 
health and the working environment, which 
is the sixth item on the agenda of the session. 
and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of an international Con
vention. adopts this twenty-sccond day of 
June of the year one thousand nine hundred 
and eighty-one the following Convention, 
which rnay be cited as the Occupational Safe
ty and Health Convention, 1981: 

Part /, Scope and Definitions 
Article I 

I. This Convention applies to all branches 
of economic activity, 

2. A Mcmber ratifying this Convention 
may, after consultation at the earliest possi
ble stage with the representative organisa
tions of employers and workers concerncd, 
exclude from its application, in part or in 
whole, particular branches of economic ac
tivity, such as maritime shipping or fishing, in 
respect of which special problems of a sub
stantial nature arise. 

3. Each Member which ratifies this Con
vention shall list. in the firsl rcport on the 
application of the Convention submitted un
der article 22 of thc Constitution of the lnter
national Lahour Organisation, any branches 
which rnay have been excluded in pursuance 
of paragraph 2 of this Article. giving the rea
sons for such exclusion and describing the 
measurcs taken to give adequate protection 
to workers in cxcluded branches, and shall 
indicate in subsequent reports any progress 
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Bilaga 5 

Ö1,ersätt11ing 

ILO:s konvention (nr 155) om arbetar

skydd och arbetsmiljö 

Internationella arbetsorganisationens aU
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för internationella arbctshyrån och 
samlats där den 3 juni I 981 till sitt sextio
sju ndc möte, 

har beslutat anta vissa förslag avseende ar
betarskydd och arbetsmiljö. en fråga som ut
gör den sjätte punkten på mötets dagordning. 

har beslutat att dessa förslag ska[[ ta for
men av en internationell konvention och 

antar den den tjugoandra dagen i juni må
nad år nittonhundraåttioett följande konven
tion, som kan kallas 1981 års konvention om 
arbetarskydd: 

Del I. Tillämpningsområde och definitioner 
Artikel I 

I. Denna konvention är tillämplig på alla 
områden av arbetsmarknaden. 

2. Mcdlemsstal som ratificerar denna kon
vention kan. efter samråd på tidigast möjliga 
stadium med berörda representativa arbetsgi
var- och arbetstagarorganisationer, från kon
ventionens ti[[ämpning helt eller delvis ute
sluta särskilda områden av arbetsmarknaden, 
såsom sjöfart och fiske, för vilka tillämpning� 
en föranleder särskilda problem av väsentlig 
betydelse. 

3. Varje medlemsstat som ratificerar den
na konvention skall i den första rapporten om 
konventionens tillämpning som lämnas enligt 
artikel 22 av internationella arbetsorganisa
tionens stadga förteckna alla områden som 
kan ha uteslutits vid tillämpning av punkt 2 
av denna artikel. Därvid skall varje medlems
stat ange skälen för sådana undantag och re
dogöra för de åtgärder som vidtagits för att ge 
betryggande skydd åt arbetstagare inom un
dantagna områden samt i efterföljande rap-
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towards wider application. 

Artide 2 
I. This Convcntion applies to all workers 

in the branches of economic activity covered. 

2. A Membcr ratifying this Convention 
may. aflcr consultation at the earliest possi
ble stage with the representative organisa
tions of employcrs and workers concerned. 
exclude from its application, in part or in 
whole. limited categories or workers in. re
spect of whieh thcre are particular difficul
ties. 

3. Each Member which ratifies this Con
vention shall list. in the lirst report on the 
application of the Convention submitted un
der articlc 22 or the Constitution of thc lnter
national Labour Organisation. any limited 
categories of workers which may bccn cx
cluded in pursuance of paragraph 2 of this 
Artick. giving the reasons for such exclu
sion, and shall indicatc in subsequent reports 
any progress towards wider application. 

Arricle 3 
For the purposc of this Convention-
(a/ the term "branches of economic uctiv

ity·· covers all branchcs in which workers arc 
employed. including the public service: 

(bJ the term "workers" covers all cm
ployed persons. including public employees: 

(C) the term "workplace·· covers all places 
where workers need to be or to go by reason 
of their work and which are under the direct 
or indirect control of the employer: 

(dJ the term ··regulations" covers all pro
visions given forcc or law by the compctcnt 
authority or authorities: 

(e) the term "health". in relation to work. 
indicatcs not mercly thc absence of discasc 
or infirmity: it ulso includes-the physical and 
mental elements affccting health which are 
directly rclaled to. safety and hygicnc ut 
work. 
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porter redovisa alla framsteg mot vidgad 
tillämpning. 

Artikel 2 
I. Denna konvention är tillämplig på alla 

arbetstagare inom de områden av arbets
marknaden som konventionen omfattar. 

2. Medlcmsstat som ratificerar denna kon
ve_ntion kan, efter samråd på tidigast möjliga 
stadium med berörda representativa arbetsgi
var- och arbetstagarorganistioner, från kon
ventionens tillämpning helt eller dt!lvis un
danta begränsade kategorier av arbetstagare 
för vilka tillämpningen är förbunden med sär
skilda svårigheter. 

3. Varje medlemsstat som ratificerar den
na konvention skall i den första rapport om 
konventionens tillämpning som lämnas enligt 
artikel 22 av internationella arbetsorganisa
tionens stadga förteckna alla begränsade ka
tegorier av arbetstagare som kan ha undanta
gits vid tillämpning av punkt 2 av denna arti
kel och samtidigt ange skälen för sådana un
dantag och skall i efterföljande rapporter re
dovisa alla framsteg mot vidgad tillämpning. 

Artikt•I 3 
I denna konvention 

a) omfattar uttrycket "områden av arbets
marknaden" alla de vcrksamhetsgrcnar inom 
vilka arbetstagare är anställda. offentlig för
valtning· inräknat: 

b) omfattar uttrycket "arbetstagare" alla 
anställda. offentligt anstiillda inräknade: 

e) avser uttrycket "arbetsplats" alla 
platser. Lliir arbetstagarna mftste uppehålla 
sig eller dit de måste bege sig för arbetets 
skull och vilka övervakas direkt eller indirekt 
av arbetsgivaren: 

d) avser uttrycket "föreskrifter" alla he
stiirnrnelser som av ve·derbörande myndighet 
eller myndigheter har gjorts rättsligt bin
dande: 

e J innebär uttrycket "hälsa" i samband 
med arbete inte enbart frftnvaro av sjukdom 
eller nedsatt arbetsförmåga: det omfattar 
också de fysiska och psykiska faktorer som 
påverkar hälsan, och som har direkt samband 
med säkerhet och yrkeshygieniska förhållan
den i ar.betet. 
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Part Il. Principles (f National Policy 
Article .J 

I .  Each Member shal l .  in the light of na
tional conditions and practicc. and in consu l
tation with the most representative organisa
tions of employers and workers . formulate . 
implement and periodically review a cohcr
ent national policy on occupational safety, 
occupational health and the working cnviron
ment. 

2 .  The aim of the policy shal l  be to prevcnt 
accidents and injury to healt h  arising out of, 
l i nked with or occurring in the course of 
work. by minimising. so far as it rcasonably 
practicablc. the causcs of hazards inherent in 
the working environmcnt. 

Article 5 
The policy referred to in A rticle 4 of this 

Convention shall take account of the follow
ing main spheres of act ion in  so far as they 
affect occupational safety and health  and the 
working environment: 

I a J design. testing, choice. s ubstitution . 
installation ,  arrangcmcnt, use and maintcn
ance of the material elements of work (work
places ,  working environment.  tool s ,  machin
ery and equipment .  chemical . physical and 
biological substances and agents .  work pro
eesses ) :  

(h! relationships between the  material ele
ment of work and the person who carry out 
or supervise the work. at adaptation of ma
chinery. equipmcnt .  working time . organisa
tion of work and work processes to the phys
ical and mental capacitics of the workers : 

(c) trnining. including necessary further 
t raining. qual ifications and motivations of 
persons involvcd . in one capaci ty  or another. 
i n  the achievement of adequate leve Is of safc
ly and heal th:  

( d) communication and co-opcration at the 
l evel s of the working group and the undertak
ing and at all other appropriate l evets up to 
and including the national leve l :  

( e J the  protection of  workers and  their re
presentative:s from discipl inary measures as a 
resu l t  of actions properly taken by thcm in 
conformity with the policy referred to  i n  Arti
cle 4 of this Convention. 

Del Il. Principer,lc'ir nationell politik 
Arlikel 4 

I .  Varje medlemsstat skall . mot bakgrund 
av nationella förhål landen och nationel l  prax
is och i samråd med de mest representativa 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
na, utforma. ti l lämpa och med jämna mel lan
rum revidera en enhetl ig pol i t ik avseende sä
kerhet och hälsa på arbetsplatsen och arbets
mi ljön. 

2.  Syftet med politiken ska l l  vara att före
bygga olycksfal l  och hiilsoskador, som u pp
står t i l l  följd av. i samband med e l ler  som 
inträffar under arbetet genom att reducera .  så 
långt det är riml igt och praktiskt genomför
bart. de olycksrisker som finns inbyggda i 
arbetsmiljön. 

Artikel 5 
Den polit ik som avses i artikel 4 skall ta hän
syn ti l l  följande h uvudsakliga aktionsområ-

- den i den mån de påverkar arbetarskydd och 
arbetsmiljö: 

a )  utformning. provning. urval. ersät
tande.  instal le ring, anordnande . användning 
och underhåll av arbetets materiel la  kompo
nenter (arbetsplatser.  arbetsmiljö. verktyg, 
maskiner och utrustning, kemiska fysiska 
och biologiska ämnen och agenser. arbets
processer) :  

b )  samband mel lan arbetets materiel la 
komponenter och de personer som utför el ler 
övervakar arbe te t  samt anpassning av maski
ner, utrustning,  arbetst id. uppläggn ing av ar
betet och arbetsprocesser ti l l  arbetstagarnas 
fysiska och mentala förutsättningar: 

c) utbildning. ink lusive erforderlig vidare
u tbi ldning. kvalifikationer och motivation 
hos personer som i någon egenskap har som 
uppgift att åstadkomma ett t i l lfredsstiillandc 
arbetarskydd:  

dl  kommunikation och samverkan såväl 
på arbetslagets och företagets nivå som på 
al la andra lämpliga nivåer  upp ti l l  och inklusi
ve nationell nivå. 

el skydd för arbetstagare och deras före
trädare mot discipl inära åtgärder t i l l  följd av 
åtgärder som vederbörligen vidtagits av des
sa i överensstämmelse med den polit ik som 
avses i artikel 4.  
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Article 6 
The formulation of the policy n: l'erred to in  

Art ic le 4 of Lh i s  Convenlilln shull indicule the  
respective functions and  responsibi l i ties i n  
n.:spect or  occupational safety and heal th  and 
thc worki ng cnvironmcnc of public authori
tics. cmploycrs , workcrs and others, taking 
account bolh of thc complcmcntary charactcr 
of such responsib i l ites and of national comli
tions and pract ice.  

A rticle 7 
The s i tuation regard ing occupational safely 

and health and thc  working cnvironment shall 
be revicwed at appropriale intervals .  eilher 
ovcr-all or in  rcspcct of part icular areas. with 
a view lo idenl i fying major prohlems . . evolv
ing effectivc mcthods for dcaling wilh them 
and priorit ics of action .  and evaluating re
sults .  

Part ///. Action at the National le 1·el 

Article 8 

Each Member skal l .  by laws or regulations 
or any other method consistent with national 
condit ions and practice and in  consu l tation 
with the representative organisat ions of em
ployers and workers concerned . take such 
steps as may he nccessary lo give effect lo 
Article 4 of this Convention.  

Artide 9 
1 .  The enforccment llf l aws and rcgula

t ions concern ing occupat ional safety and 
health and the work ing env i ronment shaf l  be 
secu red by an adequate and appropriate sys
tem of inspcction. 

� - The enforcemcnt system shal l  prnvide 
for adequatc pcnalties for v iolations of the 
law and regulat ions .  

Article tu 
Measurcs shall he taken to prnvide gu id

ance to employers and workers so as lo he lp 
lhem to comply with legal obligations. 

Artide I I 

To give effect to the policy referred to in  
Article 4 or th i s  Convent inn . the eompetent 
authority or authorities shall ensure that thc 
l'ol lowing functions arc progressively carried 
out :  
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Artikel 6 

Utformandet av den polit ik som avses i art i
kel 4 skall ange de respektive u ppgifter och 
förpliktel ser i fråga om arhetarskydd och ar
betsmi ljö som åvilar offentl iga myndigheter. 
arbetsgivare . arbetstagare och andra med 
hänsyn tagen såväl t i l l  dessa förpl iktelsers 
komplementära karaktär som ti l l  nationell 
pra.xis nch nationella rörhål l amlcn .  

Artikel 7 
Liiget ifråga nm arbetarskydd och arbelsmiijö 
skall med lämpl iga mel lanrum bli föremål för 
en al lmän översyn e l ler  en översvn med avse
e nde på särski lda områden i syfte att identifi
era vikt igare problem. för att ut veckla effek
t iva metoder rör all lösa dem samt bestämma 
prioriterade områden och ut värdera resul tat .  

Del Il/. Å tgärder p,1 nationell nh·å 

Artikel 8 

Varje medlcmsstat ska l l .  genom l agstiftn ing 
e l ler röreskrifter e l ler någon annan metod för
enl ig med nationel l  praxis och nationella för
hållanden och i samråd med berörda repn:
senlativa arbetsgivar- och arbetstagarorgani
sationer. vidta sådana åtgärder som fir e rfor
derl iga för att ge verkan åt art ikel  4. 

Artikel 9 

I .  Ti l lsynen över til l ämpni ngen av lagar 
och föreskrifter be t räffande arbetarskydd 
och arbetsmiljö skall säkerstäl lus genom ett 
t i l lfredsställande och liimpligt inspe kt ions
systcm. 

2 .  Til lsynssystemet skall i nnefatta liimpl i
ga sanktioner vid överträdelse av lagar och 
föreskrifter.  

Artikel 10 

Ätgiirdcr skal l  v idtas för at t  ge vägledning t i l l  
arhetsgivare och arbetstagare för att hjälpa 
dem iaktta lagen l iga förpli ktelser. 

Artikel 1 1  

Åtgärder för genomförande av den pol i t ik  
snm avses i art ike l  4 skal l  i nnefatta att  veder
börande myndighet e l ler myndigheter s teg for 
steg åtar sig följande u ppgifter: 
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( aJ the determination . whcrc the nature 
and degrec of hazards so rcquire ,  of condi
t ions governing the designs, construction and 
layout of u ndertak ings, the commenccmenl 
or their operations , major alterations affect
ing them and changes in their purposes, thc 
safety of technical equipment used at work. 
as well as the application of procedures dc
fined by Lhe competent authorit ies: 

(hJ t hc determination of work processes 
and of substances and agi;:nts the exposurc to 
which is to be prohibitcd , l inii lcd or made 
subject lo authorisation or control by the 
competent authority or authorities: hcalth ha
zards due to thc simultaneous exposurc to 
several substances or agents shal l be taken 
into consideration ; 

(c) the cstablishment and appl ication of 
procedures for the noti lication of occupation
al accidcnts and d iseases, by employers and, 
when apprnprialc . i nsurance institutions and 
other dircctly concerned , and the production 
of annual statistics on occupational accidents 
and Ll iseascs: 

(JJ thc holding of inqui rics .  where cases of 
occupational accidents .  ot:cupational d i s
eases or any other injuries to health which 
arise in  Lhe coursc of or in  connection with 
work appear to reflcct situations which are 
serious :  

(el the publication , annual ly .  or informa
t ion on measures taken in pursuance of thc 
policy referred to in  Art ic le 4 of this Conven
tion and on oecupational accidcnts. occupa
tional diseascs and othcr in.iuries to health 
which arise in  the coursc of llr in connection 
with work :  

(f) the introduction o r  extension of svs
tems. taking in to·account national conditi�ns 
and possibi l i ties . to examinc chemical . phys
ical and bio]ogical agents in respect of the 
risk to the health of workers . 

Article 12 
Mcasures sha!I be taken.  in accordance 

with national law and pract icc. with a view to 
ensuring that those who design . manufacturc. 
import, provide or transfer machinery, equip
mcnt or substances for occupational usc-

(aJ satisfy themsclves that, so far as i s  rea
sonably practicable ,  the machi nery . equip
ment or substance docs not cntail dangcrs for 

4 1  

a )  bestämmande. där _karaktären och gra
den av risk så erfordrar. av v i l lkor för byg
gande och utrustning av företag. igångs:it
tancle av deras verksamhet. större ändringar 
som berör dem och ändri ngar av deras upp
gifter. säkerstiil lande av teknisk utrustning 
som används i arbetet samt tilliimpning a v  
föreskrifter som meddelats av vederbörande 
myndighet : 

b) bestämmande av ämnen och agenser 
beträffan<le vilka exponering skall förbjudas, 
begriinsas el ler göras beroende av t i l ls tånd 
el ler kontroll av vederbörande myndighet el
ler myndigheter: hänsyn skall tas t i l l  hälsoris
ker förorsakade av samtidig användning av 
flera ämnen och samtidiga effekter: 

c) utformande och t i llämpning av förfaran
den för anmälan om olycksfall i arbete och 
yrkessjukdomar av arbetsgivare och ,  när så 
är lämpligt, försäkringsinstitutioner och and
ra direkt berörda samt framtagande av årlig 
statistik om olycksfall i arbete och yrkessjuk
domar; 

d) utförande av undersökn ingar då olycks
fall eller fal l  av yrkessjukdoinar och al la and
ra häl soskador som uppstår under eller i sam
band med arbetet förefaller återspegla situa
tioner som är särskilt al lvarl iga : 

e) publ icering av en årlig redogörel se avse
ende åtgärder som vidtagits för genomföran
de av den politik som avses i artikel 4, däri 
i nbegripet olycksfal l i arbetet. yrkessjukdo
mar samt al la  andra häl soskador som uppstår 
under och i sam hand med arbete :  

t) i nförande el ler utbyggnad av system, 
med hänsyn tagen ti l l  nationel la förhållanden 
och förutsättningar, för att u ndersöka ke
miska. fysiska och biologiska agenser med 
fvseende på risken för arbetstagares hälsa. 

Artikel 12 
Åtgärder skall vidtas i enl ighet med natio

nell lag och praxis för att säkerställa att de 
som utformar. t i l lverkar. importerar. t i l lhan
dahåller eller överlåter maskiner. utrustning. 
ämnen el ler agenser för yrkesmässig hante
ring -

a) övertygar sig om att , i den mån· det är 
riml igt och praktiskt genomförbart, maski
nerna, utrustningen .  ämnet el ler agensen inte 
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thc safety and health of those using it correct
ly: 

(h) make available information conccrning 
the corrcct instal lation and use of machinery 
and equipment and the correct use of sub
stanccs . and i nformation on hazards of ma
chinery and equipmenl and dangerous prop
erties of chemical substanccs and physical 
and biological agents or rroducts. as wcll as 
instructions on how known hazards are to be 
avoided : 

(cJ undertakc studies and research or oth
erwise keep abrcast of thc scientifo: and tech
nical knowlcdge neccssary to comply with 
subparagraphs (a ! and r h) of this Article. 

Article /3 
A worker who has removed h imself from a 

work situation \vhich hc has rcasonable justi
fication to bcl ieve presents an imminent and 
serious danger to his l i fe or health shal l  be 
protected from undue conscquenccs in  accor
dancc with national conditions and practice . 

A rtide /4 

Measures shal l  be taken with a view lo 
promoting. in a manner appropriatc lo na
tional condi tions and prac tice. the inc lusion 
of questions of occupational safcty and 
health and the working envirunment at al l  
levels of cducation and training. including 
higher technical . medical and rrofessional 
edurntion. in a manner meeting thc tra ining 
nccds of al l workers .  

Artide 15 
I .  With a vicw to ensuring the cohcrencc 

of the policy rcferred to in Article 4 of this 
Convention and of measures for its appl ica
t ion. each Member shal l .  after consu llation at 
thc carliest possiblc stage with the most re
presentative organi sations of employers and 
workers. and with other bodies as aprropri
ate , make arrangemcnts appropriate to na
tional conditions and practice to ensure thc 
necessary co-ord ination hetwcen various 
authoritics and bodies called upon lo give 
effect to Parts lf and l J I  of this Convention.  

2 .  Whenever c i rcumstances so requires 
and national conditions and practice permit .  
thcsc arrangcments sha l l  include the cstab
l i shment of a central body . 
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medför fara för säkerhet och hälsa för dem 
som använder dem på rätt sätt :  

b) t i l lhandahåller information om det  rätta 
sättet att instal lera och använda maskiner 
och utrustning och det rät ta sättet all använ
da ämnen samt t i l lhandahåller information 
om hälsorisker med maskiner och utrustning 
och farliga egenskaper hos kemiska ämnen 
och fysi ska och biologiska agenser el ler pro
dukter. l i ksom instruktioner om hur kända 
risker undviks :  

c )  utför undersökningar och bedriver 
forskning eller på annat sätt hål ler sig il jour 
med de vetenskapliga och tekni ska kunska
per som erfordras för att iaktta al och bJ 
ovan. 

Artikel 13 
Arbetstagare som avlägsnat sig från en ar

betssituation. som de har skiilig anledn ing tro 
utgör en överhiingande och al lvarlig fara för 
deras liv och hälsa skall skyddas mot orätt
mätiga påföljder i enlighet med nationel la för
hållanden och nationell praxis .  

Artikel 14 

Åtgärder skall v idtas tör att främja ,  på ett sätt 
som är förenl igt med nationell praxis  och na
tionella förhfillanden .  att frågor rörande arbe
tarskydd och arbetsmiljö innefattas på al la 
utbildn ingsnivåer. diiri inbegripet högre tek
nisk och medicinsk utbildning samt yrkcsför
heredande högskolor. på ett sätt som svarar 
mot utbi ldn ingsbehoven hos alla arbetstaga
re . 

Artikel 15 
I .  För att säkerställa  enhetl igheten i den 

polit ik som avses i artikel 4 och metoderna 
för dess t i l lämpning skal l  varje medlemsstat. 
efter samråd på tid igast möj l iga stad ium med 
de mest representativa arbetsgivar- och ar
betsorganisationerna. vid ta åtgärder. i över
ensstämmelse med nationell praxis och natio
nel la förhållanden,  för att säkerställa en er
forderlig samord ning mellan ol ika mynd ighe
ter och organ som skall ha t i l l  uppgift att 
t i l lämpa delarna Il och III i denna konven
tion . 

2. Närhelst omständ igheterna så kriiver 
och nationell praxis och nationel la förhål lan
den t i l låter, skal l  dessa åtgärder innefatta in
rättandet av ett centralt organ.  
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Part IV. Action at the Lerel of thl' Undertak· 
ing 
Article /6 

I .  Employers shall be required lo ensure 
that, so far as is reasonably practicablc. the 
workplaces ,  machinery . equipment and pro
cesses under their contro! are safc and with
out risk lo heal th .  

2 . Employers shal l be rcquired lo ensure 
that . so far as is reasonably p racticab!e . the 
che mical , physica! and biological substances 
and agents under thcir control are without 
risk lo health  when lhe appropriate mcasures 
of protection are taken. 

3 .  Employers shall be rcquired to prov ide, 
where necessary . adequate proteclive cloth
ing and protcctive equipment to prevent, so 
far as is reasonably practicablc. risk of acci
dcnts or of advcrse effects on healt h .  

Article 1 7  
Whene·ver two o r  more undcrtakings en- · 

gage in actit ivites s imultaneous ly  at one 
workplace , thcy shall collaborate in applying 
the requirements or this Convention. 

Articfr 18 

Employers shall be required to provide. 
where necessary . ror measures to deal with 
emcrgencics and accidcnts, i nc luding adc
quate first-aid arrangements. 

Article /9 
There shall be arrangements al thc leve! of 

the undertaking under which-
(a) workers. in the course of performing 

their work. co-operate in the fulfi lment by 
their employer of the obl igations placcd upon 
h im:  

(b i  representatives of workers in the  un
dertaking co-operate with the employcr i n  thc 
field of l,ccupational safcty and healt h :  

( c /  represenlatives ofworkers in an  under
taking are given adcquate information on 
mcasures taken by thc employer to sccure 
occupational safcty and health and may con
sull their representative organi sations about 
such information provided they do not dis
close commcrcial secrets :  

tdl workers and their represcntalives in 
the undertaking arc given appropriate train
ing in occupational safety and heal th :  
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Del /'v'. Å tpiirder pä Ji'>retapsnh·t, 

Artikel 16 
I .  Arbetsgivarna skal l  åläggas att säker

stäl la .  så långt det är rim l igt och praktiskt 
genomförbart, att arbetsplatser. maskiner. 
utrustning och processer under deras över
vakning skall vara säkra och utan risker för 
hälsan .  

2 .  Arbetsgivare ska l l  åläggas all säkerstiil
la. så långt det iir rimligt och prakt iskt ge
nomförbart att kemiska. fys iska och biologis
ka ämnen och agenser som är under deras 
kontroll är säkra och utan risk för hälsan när 
ändamålsenl iga skyddsätgärder är vidtagna .  

3 .  Arbetsgivare ska l l  ,\ läggas at t  tillhanda
hålla, när så erfordras, liimpliga skyddskläder 
och liimplig skyddsutrustning l'ör att förebyg
ga , så långt det är riml igt och praktiskt ge
nomförbart. risk för olycksfall el ler nei,!;aliva 
hii lsocffekter. 

-

Artikel 1 7  
Närhelst två eller flera företag samtidigt 

driver verksamhet på samma arbetsstäl le .  
skal l  de medverka v id genomförandet av be
stämmelserna i denna konvention .  

Artikel 18  
Arbetsgivare skall vidare åläggas att . där 

så erfordras, sörja för anordningar för nödsi
tuat ioner och olycksfall däri inbegripet lämp
lig första hjälp. 

Artikel /9  
På företagsnivå skall sådana åtgärder vid

tas att 
aJ arbetstagare. under utförandet av sitt 

arbete . samverkar för att arbetsgivaren skall 
kunna fullgöra förpliktelser som ålagts ho
nom e l ler henne : 

b) företrädare för arbetstagarna i företaget 
samverkar med arbetsgivaren på arbct;ir. 
skyddsområdet: 

cl företrädare för arbetstagare i ett företag 
ges fullgod information om de atgiirder som 
vidtagits av arbetsgivaren för att trygga ar
betsmi ljön och kan rådfräga s ina representa
tiva organisationer om sådan information för
utsatt att de inte röjer handclshemlighcter: 

dJ arbetstagare och deras företrädare i fö. 
retagel erhåller erforderlig utbildning i arbe
tarskydd : 
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(c) workers or their reprcscntatives and . 
as the case may be, their representative lll'
ganisations i n  an undertaking. i n  accordance 
with national law and practicc. are enablcd to 
enquire into. and are consulted by the cm
ployer on, all aspects of occupulional safety 
and health assol'iated with their wnrk : for 
this purpose technical advisers may. by mu
tual agreemenl,  be brought in  from outside 
thc undcrtaking: 

r./i a worker reports forthwith to his imme
diate supervisor any situation which he has 
reasonahle justitication to hdieve presents an 
immincnt and serious danger to his life or 
heal th :  until the employer has taken remed ial 
act ion, i f  neccssary. the employer cannot re
qu ire workers lo rcturn tn a work si tuation 
where there is continuing immincnt and seri
ous danger lo lifc or health.  

Artide 20 
Co-operation between management and 

workers and/or thei r representatives with in 
the undertaking shall be an essi::ntial element 
of organisational and nther measures taken in 
pursuance of Articlcs 16 to 19 of th i s  Conven
tion. 

Articlc 1 1  
Occupational safety and health measurcs 

shall not involve any expenditure for thc 
workers. 

Part l'. Final Prm·isions 
Article 22 

This Convention docs not revisc any intcr
national labour  Conventions or Recommen
dations. 

A rticle 13 
The forma I ratifications of this Convention 

shall be communieated lo the Dircctor0Gen
eral of the l nternat ional Labour Office for 
registration. 

Articlc 1-1 
! . This Conventil1n shall be b ind ing only 

upon those Members of thc International La
bour Organisation whose ratifications have 
hcen registcrcd with thc Director-Gencri1I. 

2. It shall come. into force twclve months 
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el arbetstagare eller deras företrädare, och 
i förekommande fall deras representativa or
ganisat ioner. i enlighet med nalionell lagstift
ning och praxis i ett företag har möjlighet att 
utföra undersökningar om. och rådfrågc1s av 
sin arbetsgivare beträffande alla aspekter på 
arbetarskydd som har samband med arbetet: 
i detta syfte kan låniska rådgivare anlitas 
utifrån genom ömsesidiga avtal : 

t) arbetstagare utan dröjsmål rapporterar 
till s in närmaste förman varje situation som 
de har skälig anledn i ng tro utgöra en över
hängande och allvarlig fara för deras liv eller 
hälsa: t i l ls  arbetsgivaren har v idtagit sådan 
åtgärd. som kan erfordrns, kan arbetstagare 
inte åläggas alt återgå till en arbetssituation 
som al\tjäm\ utgör en omedelbar och allvarlig 
fara för liv ellq hälsa. 

Artikel 20 
Samverkan mellan ledn ingen och arbetsta

garna och/eller deras företrädare i företaget 
skall utgöra en väsentlig komponent i sam
band med de organisat ions- och andra åtgär
der som vidtas enligt artiklarna 1 6 - 1 9  i den
na konvention. 

Artikl'I 2 I 
Arbetarskyddsåtgänlcr skall in te inncbiira 

några kostnader för arbetstagarna. 

Del V. S/11thcstämmelser 
Artikel 12 

Denna konvention innebär inte någon änd
ring i någon av internationella arbetsorgani
sationen antagen konvention eller rekom
mendation. 

Artikel 23 
De officiella rat ifikationerna av denna kon

vent ion skall sändas till i nternationella ar
betsbyråns generald irektör för registrering. 

Artikel 24 
J. Den na konvention iir b indande endasl 

för de medlemmar av i nternationella arbets
organisationen vilkas ratifikationer har regi
strerats hos generaldirektören. 

2. Konventionen träder i k raft tolv måna-
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after the date on which the ratifications of 
two Members have been registered with the 
Director-General. 

3. Thereaftcr. this Convention shall come 
into force for any Member twelve months 
after the date on which i ts ratification has 
been rcgistercd .  

Article 25 
I. A Mcmbcr which has ratilied this Con

vcntion may denounce it after the expiration 
of ten years from the datc on which the Con
vention first comes into force. by an act com
municated to the Dircctor-General of the ln
ternational Labour Office for registration. 
Such denunciation shall not take effect until 
one year after the date" trn which it is regis
tcrcd. 

2. Each Member which has ratified this 
Convenlion and which does not. whithin the 
year following the expiration of the period of 
ten years mentioned in the prcccding para
graph,  exercise the right of denunciation pro
vided for in this Article. will be bound for 
another period of ten years and, thereafter, 
may denounce this Convention at the expira
tion of each period of ten years under the 
terms provided for in this Article. 

Article 26 
I. The Director-Gencral of thc lnterna

tional Labour Office shall notify all Members 
of thc International Labour Organisation of 
the registration of all ratifications and denun
ciations communicated to him by thc Mem
bers of the Organisation. 

2 .  When notifying the Membcrs of the Or
ganisation of the registration of the secoml 
ratification communicated to him, the Direc
tor-General shall draw the attcntion of the 
Mcmbers of the Organisation to the date 
upon which the Convention will come into 
force.  

Artide 27 
The Director-General of  thc lnternational 

Labour Office shall communicate to the Sec
retary-General of the Unitcd Nations for reg
istration in accordance with Article !02 of the 
Charter of the U nited Nations full partictllars 
of all ratifications and acts of dcnunciation 
registcrcd by h im in accordance with the pro
visions of the preceding Articles. 
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der efter del att ratifikationer från två med0 

lemsstater har registrerats hos generaldirek
tören. 

3 .  Därefter träder konventionen i kraft för 
varje medlemsstat tolv månader efter den dag 
då dess ratifikation har registrerats. 

Artikel 25 
I .  Medlemsstat som ratificerar denna kon

vention kan, sedan tio år förflutit från den 
dag då konventionen först trädde i kraft .  säga 
upp den genom en skrivelse som sänds till 
internationella arbetsbyråns generaldirektör 
för registrering. Uppsägningen får verkan 
först el! år efter det att <len har registrerats. 

2. Varje medlcmsstat , som har· ratificerat 
konventionen och inte inom elt år efter ut
gången av den tioårsperiod som avses i punkt 
I gör bruk av sin uppsägningsräll enligt den
na artikel. är bunden för en ny period av tio 
år och kan därefter, på de i denna artikel 
föreskrivna villkoren, säga upp konventionen 
vid utgången av varje tioårsperiod . 

Artikel 26 
I. Internationella arbetsbyråns generaldi

rektör skall underrälla samtliga medlemmar 
av internationella arbetsorganisationen om 
registreringen av alla ratifikationer och upp
sägningar som generaldirektören har tagit 
emot från organisationens medlemmar. 

2. När generaldirektören underrättar orga
nisationens medlemmar om registreringen av 
den andra ratifikation i ordningen som gene
raldirektören har tagit emot. skall generaldi
rektören fästa medlemmarnas uppmärksam
het på den dag då konventionen träder i kraft. 

Artikel 27 
Internationella arbetsbyråns generaldirek

tör skall. för registrering enligt artikel 1 02 i 
Förenta nationernas stadga. lämna Förenta 
nationernas generalsekreterare fullstiindiga 
upplysningar om va�je ratilikation och upp
sägning som har registrerats enligt bestäm
melserna i föregående artiklar . 
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Arricle 28 

At such times as it may consider necessary 
the Governing Body of the lnternational La
bour Office shall present to the General Con
fcn:nee a report on the working of this Con
vention and shall examinc thc dcsimbility of 
plac ing on the agenda of the Conferencc thc 
question of its revision i n  whok or in part. 

Arricle 29 

I .  Should the Conferenee adopt a new 
Convention revi s ing this Convention i n  
whole or in part, then. unless the new Con
vention otherwise provides-

(a) the ratification by a Member ofthe new 
revising Convention shall ip.rn jure involve 
thc i mmediate denunciation of this Convcn
tion, notwithstanding the provisions of Arti
cle 25 above. if and when the new rcvisi ng 
Convention shall have eome into rorce:  

(h) as from the date when the new revising 
Convention comes into frm.:e this Convention 
shall ccase to be open to ratifieation by thc 
Mcrnbers. 

2. This Convention shall in any case rc
main  in force in its actual form and content 
for those Mernbers which have ratifred it but 
have not ratified the revising Convcntion . 

Artide 30 

The English and French versions of the 
text of this Convention arc equally authorita
tivc. 
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Arrike/ 28 

När internationella arbetsbyråns styrelse 
finner att det behövs, skall den  lämna inter
nationella arbetsorganisationens allmänna 
konferens en redogörelse för denna konven
tions tillämpning och undersöka om det finns 
skäl att på konferensens dagordn ing föra upp 
frågan om att helt eller delvis revidera kon
ventionen. 

Arrikel 29 

I .  Om konferensen antar .en ny konven
tion. varigenom denna konvention helt eller 
delvis revideras, och den nya konventionen 
inte föreskriver annat. 

a) skall , under förutsättning att den nya 
konventionen har trätt i kraft , en medlems
stats ratilikation av den nya konventionen i 
sig innefatta omedelbar uppsägning av denna 
k()nventi on. utan hinder av beslämmelserna i 
artikel 25 ovan : 

b l  skall, från den dag då den nya konven
tionen träder i kraft, denna konvention ·inte 
längre kunna ratificeras av medlemsstaterna. 

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl
lande till form och innehåll för de medlems
stater som har ratificerat den men inte har 
ratificerat den nya konvention varigenom den 
revideras. 

Artikel 30 

De engelska och franska versionerna av 
texten till denna konvention är lika giltiga . 


