الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون االجتماعية
الإدارة العامة لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية

استمارة ترشح
للجائزة الوطنية للصحة والسالمة المهنية
بعنوان سنة ………..
سسة:
اسم المؤ ّ

................................................................................

الواليـــــــــة:

................................................................................

يمكن للمؤسسة االستعانة بـ"دليل المؤسسات إلعداد ملفات الترشح للجائزة الوطنية للصحة والسالمة المهنية"
الموجود على موقع واب وزارة الشؤون االجتماعية  - www.social.tn :فضاء المؤسسة.

 -1التعـريـف بالمؤسسة:
 التسمية.................................................................................................................... :
 رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي:

/__/__/__/__/__/__/__/__/

 عنوان المقر االجتماعي ............................................................... :الترقيم البريدي:

/__/__/__/__/

 العنوان اإللكتروني...................................................................................................... :
 الهاتف:

/__/__/__/__/__/__/__/__/

 تاريخ اإلحداث:

الفاكس:

/__/__/__/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/ /__/__/ /__/__/

 طبيعة النشاط - :النشاط الرئيسي....................................................................................... :
 أنشطة ثانوية......................................................................................... :.........................................................................................

 هل تحصلت المؤ ّسسة على رخصة " فتح واستغالل مؤسسة مرتبة" □
في صورة اإليجاب :تاريخ الحصول على الرخصة

نعم

□

/__/__/__/__/ /__/__/ /__/__/

ال

تصنيف المؤسسة

/__/

 فروع المؤسسة (إن وجدت):
الفرع

العنوان

 -2النـظـام المطبـق على العمـال:

□

مجلة الشغل

□

اتفاقية مشتركة قطاعية

□

سسة
اتفاقية مشتركة خاصة بالمؤ ّ

□

النظام األساسي للمؤسسة
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 -3رئيـس المؤسسة:
سسة............................................................................................ :
 اسم ولقب رئيس المؤ ّ
 الصفة:

□ رئيس مدير عام

□ مدير عام

□ مدير

 وثيقة الهوية:

□ بطاقة تعريف وطنية

□ بطاقة إقامة

□ جواز سفر

 رقم وثيقة الهوية /__/__/__/__/__/__/__/__/ :تاريخ تسليمها:

□ وكيل

/__/__/__/__/ /__/__/ /__/__/

مكانها............... :

 -4العـدد الجملـي للعمـال:
 -1-4العمال القارون:
الصنف

المقر االجتماعي

الفرع .......

الفرع ........

عون إداري
عون فني
عون خاضع لمراقبة طبية خاصة
المجموع
 -2-4العمال الغير القارين:
الصنف

المقر االجتماعي

الفرع .......

الفرع ........

عون إداري
عون فني
عون خاضع لمراقبة طبية خاصة
المجموع
 -3-4المتدربون:
الصنف

المقر االجتماعي

الفرع .......

الفرع ........

عون إداري
عون فني
عون خاضع لمراقبة طبية
خاصة
المجموع
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 -5هيـاكــل الوقـايـة بالمؤسسة:
 -1-5هياكل الحوار:

□

لجنة إستشارية

سالمة المهنيّة
□ لجنة الص ّحة وال ّ

□ نائب عملة

□ هيكل نقابي

 -2-5لجنة الصحة والسالمة المهنية:
 تاريخ إحداث اللجنة:

/__/__/__/__/ /__/__/ /__/__/

 تاريخ آخر تجديد للجنة:

/__/__/__/__/ /__/__/ /__/__/

 -3-5طب الشغل بالمؤسسة:
سسة منخرطة بمجمع لطب الشغل
 المؤ ّ

سسة مصلحة طبية للشغل خاصة بها
□ للمؤ ّ

□

 التغطية الطبية للعمال (السنوات الثالث األخيرة):
سنة 20..

سنة 20..

سنة 20..

عدد العمال الذين انتفعوا بالتغطية الطبية

/__/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/__/

نسبة العمال الذين انتفعوا بالتغطية الطبية

% /__/__/

% /__/__/

% /__/__/

 -4-5وظيفة السالمة المهنية:
 وظيفة السالمة بالمؤسسة:
سسة
□ مرتبطة مباشرة بإدارة المؤ ّ

□ مرتبطة بإدارة الموارد البشرية

□ مرتبطة بأحد هياكل اإلنتاج

□ مرتبطة بأحد الهياكل الفنية

 هيكلة وظيفة السالمة:
□ إدارة :عدد األعوان

/__/__/

□ مصلحة :عدد األعوان

□ وحدة :عدد األعوان

/__/__/

□ مسؤول عن السالمة

/__/__/

 اختصاص المسؤول عن السالمة:

□

□ مهندس (االختصاص).......................... :

تقني سامي (االختصاص)........................ :

□ عون فني (االختصاص)............................ :
 تفرغ المسؤول عن السالمة للوظيفة:
□ بصفة كلية
□ بصفة جزئية :عدد الساعات في األسبوع

/__/__/

ذكر طبيعة عمله األصلي.................................. :
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 -6حفظ الصحة والمحافظة على المحيط:
 -1-6التجهيزات االجتماعية والمرافق الصحية:
المرافق الصحية
العدد

حجرة مالبس

أدواش

/__/__/

مغاسل
/__/__/

/__/__/

 -2-6اإلجراءات المتخذة لحفظ الصحة بالمؤسسة (بيانها):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 -3-6المحافظة على المحيط والبيئة (ذكر التدابير واألنشطة بالمؤسّسة في هذا المجال ومدى إشعاعها البيئي على المنطقة):

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

 -7إحصائيات حوادث الشغل واألمراض المهنية خالل السنوات الثالث األخيرة:
 -1-7إحصائيات حوادث الشغل:
سنة 2016

سنة 2017

سنة 2018

مجموع حوادث الشغل بأماكن العمل
عدد حوادث الشغل بأماكن العمل مع التوقف عن العمل
مؤشر تواتر حوادث الشغل
مجموع األيام الضائعة

 -2-7األمراض المهنية المسجلة:
األمراض المهنية
السنة

بيان المرض

العنصر المسبب

رقم الجدول

عدد الحاالت

سنة 2116
سنة 2117
سنة 2112
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 -2بيانات أخرى ذات صلة بالصحة والسالمة المهنية:
 -1-8اعتماد مواصفات فنية (مواصفات تونسية ،مواصفات إيزو  ،1009إيزو  90009إيزو  ،00009مواصفة التصرف في
الصحة والسالمة المهنية :)... OHSAS90009

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
 -2-8انتفاع بتخفيضات في نسبة المساهمات لتأمين أضرار حوادث الشغل واألمراض المهنية:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
 -3-8انتفاع بمنح وقروض لتمويل مشاريع في مجال الصحة والسالمة المهنية:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

مالحظة:
ال تقبل الترشحات في الحاالت التالية:
سسة في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سنة الجائزة.
 المؤ ّ أقدمية في االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي تقل عن ثالث سنوات. عدم تغطية العمال بخدمات طب الشغل. عدم تركيز أو تجديد لجنة الصحة والسالمة المهنية ،بالمؤسسات المطالبة بإحداث هذه اللجنة طبقا ألحكام مجلةالشغل.
 عدم إحداث وظيفة مسؤول السالمة المهنية بالمؤسسة. تسجيل حادث شغل قاتل في مكان العمل خالل السنوات الثالث األخيرة وإلى موفى شهر أفريل من السنة الموالية. تجاوز مؤشر تواتر حوادث الشغل مرتين مؤشر تواتر الحوادث القطاعي خالل سنة الجائزة. عدم تقديم ملف يتضمن جميع فروع المؤسسة المترشحة.5/5

