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Ջանքերի  ուժեղացում ` աշխատողի  առողջությունը  և  
անվտանգությունը  բարելավելու  նպատակով  
 
Անվտանգության  և  առողջության  համար  լուրջ  վտանգներ  
գոյություն  ունեն  մեր  միության  կողմից  ներկայացված ` 
առ ողջապահության , անշարժ  գույքի  ծառայությունների  և  
հանրային  ոլորտի   շատ  աշխատավայրերում : Յուրաքանչյուր  տարի  
SEIU-ի  ավելի  քան  100,000 անդամներ , մոտավորապես  20-ից  1-ը  
վիրավորվում  կամ  հիվանդանում  է  աշխատավայրում  ստացած  
վնաս վածք ներից : Որոշ  ժամանակ  առաջ  SEIU-ի  անդամները  
սպանվեցին  իրենց  աշխատավայրում , ինչպես  եղավ  2015թ . 
դեկտեմբերի  2-ին  Սան  Բերնարդինոյի  հարձակման  ժամանակ ` 721 
տեղաբնակ  անդամների  ողբերգական  կորուստով : Այս  
աշխատողներն , իրենց  ընտանիքներն  ու  ընկերները  լուռ  կրեցին  
այս  մահերի , վիրավորումների  և  հիվանդությունների  բեռը  և  
տառապեցին  հանրության  աչքից  հեռու : 
 
Աշխատանքի  հետ  կապված  այս  տառապանքները  շատ  հաճախ  պատահում  
են  մեր  անդամների  համայնքներում  գոյություն  ունեցող  
ռասայական , սեռային , սոցիալ -տնտեսական  և  շրջակա  միջավայրով  
պայմանավորված  անհավասարությունների  պատճառով , որոնք  
ավարտվում  են  նույնիսկ  ավելի  վատ առողջական  
անհամաչափություններով : Չափազանց  շատ  SEIU-ի  անդամներ , ովքեր  
իրենց  համայնքներում  առերեսվել  են  բռնության  ծանր  
սպառնալիքներին , բախվել  են  նաև  իրենց  աշխատավայրում  
աշխատանքային  բռնության  մեծ  ռիսկի  հետ , այդ  թվում  մտավոր  
առողջապահական  հաստատություններում , կալանավայ րերում  
աշխատող  անդամները , ինչպես  նաև  նրանք , ովքեր  միայնակ  կամ  
մյուս  աշխատակիցներից  առանձնացված  են  աշխատում : Չափազանց  
շատ  SEIU-ի  անդամներ  ապրում  են  համայնքներում , որոնք  
աղտոտված  են  թունավոր  նյութերով , տոքսիններով , ինչպիսիք  են  
կապարը  և  օդն  աղտոտող  վտանգավոր  նյութերը , օրինակ ` ասբեստը , 
մաքրող  և  ախտահանող  ապրանքները , ինչպես  նաև  աշխատավայրում  
այլ  վտանգավոր  քիմիական  նյութերի  լայն  տեսականին : Չափազանց  
շատ  SEIU-ի  անդամներ , կլիմայական  փոփոխությունների  
հետևանքով  իրենց  համայնքներում  բախվելով  վատացող  շրջակա  
միջավայրի  վտանգներին  և  մարդածին  ու  բնական  աղետներին , 
ավելի  մեծ  վտանգների  են  հանդիպում  նաև  իրենց  աշխատավայրում ` 
այդ  աղետների  ընթացքում  և  դրանցից  հետո , ինչպիս  եղավ  Սանդի  
փոթորկի  դեպքում : 
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SEIU-ի  շատ  անդամներ  առերեսվում  են  իրենց  աշխատավայրում  
վիրավորվելու  մեծ  ռիսկի  հետ , հատկապես ` մեր  մեկ  միլիոն  
անդամներն , ովքեր  աշխատում  են  առողջապահության  ոլորտում : 
Առողջապահության  ոլորտի  աշխատողներն , ընդհանուր  առմամբ , 
կազմում  են  աշխատավայրում  վնասվածքներ  ստացողների  
ամենամեծ  թիվը , քան  այլ  ոլորտի  աշխատողներ : Ցավոք , շատ  ավելի  
հավանական  է , որ  բուժքույրերը  և  առողջապահական  այլ  
աշխատողներ  վիրավորվեն , քան  շինարարությունում  
աշխատողները : SEIU-ի  անդամներին  հանդիպած  այլ  վտանգներ  կարող  
են  ներառել  աշխավայրում  բռնությունը , ասեղային  ծակոցները , 
քիմիական  նյութերի  ազդեցությունը  և  վարակիչ  
հիվանդությունները : Հաճախ  այս  առողջական  և  անվտանգության  
խնդիրներն  ավելի  են  վատանում ` անձնակազմի  ցածր  մակարդակի  և  
գործատուների  կողմից  կազմակերպված  մասնագիտական  
վերապատրաստումների  պակասի  պատճառով : Ընդհանուր  առմամբ , 
Դաշնային  կառավարման  հետազոտողները  բացահայտել  են , որ  
կանանց  կողմից  կատարվող , ռասայական  պատկանելությամբ  
պայմանավորված  և  ցածր  աշխատավարձով  աշխատանքը  հաճախ  
կապված  է  ոչ -անվտանգ  և  անառողջ  աշխատանքային  պայմանների  
հետ : Աշխատավայրում  առողջության  և  անվտանգության  
պահպանումը  միահյուսված  է  նաև  առողջապահական  
հաստատություններում  հիվանդի  անվտանգության  և  
աշ խատավայրի  բարեկեցությանն  ուղղված  ջանքերի  հետ ` SEIU-ի  
անդամների  առողջությունն  աշխատավայրում  և  տանը  
բարելավելու  նպատակով : 
 
1970թ . Կոնգրեսն  ընդունելով  Աշխատանքային  անվտանգության  և  
առողջության  պահպանման  օրենքը  (Occupational Safety and Health Act, OSHA), 
հայտարարեց , որ  բոլոր  աշխատողներն  «անվտանգ  և  առողջ  
աշխատավայրի » իրավունք  ունեն : Կոնգրեսը  որոշեց  նաև , որ  
գործատուներն  «առաջնահերթ  պատասխանատվություն » ունեն ` 
աշխատավայրում  «ընդունված  վտանգներից  զերծ » աշխատավայրեր  
տրամադրելու : Քանի  որ  OSHA օրենքն  ընդունվեց , մեր  
ազգաբնակչությունը  մեծ  առաջընթաց  գրանցե ց ` աշխատավայրերն  
ավելի  անվտանգ  դարձնելու  և  աշխատողներին  իրենց  
աշխատավայրում  պաշտպանելու  գործում : SEIU-ն  1984 թվականին  
Միջազգային  միությունում  ստեղծել  է  ձևական  առողջ ության  և  
անվտանգության  ծրագիր  և  այն  համալրել  առողջապահության  և  
անվտանգության  ոլորտի  փորձառու  մասնագետներով , ովքեր  
նահանգային  և  ազգային  մակարդակո վ  դիտարկում  են  
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գործունեությունները  և  խորհրդատվություն  տալիս  
ղեկավարներին , ինչպես  նաև  համակարգում  SEIU-ի  ջանքերը : SEIU-ի  
առողջ ության  և  անվտանգության  ծրագիրը  նաև  շատ  նոր  
առաջնորդներ  է  զարգացրել  տեղական  միություններում ` իր  
գործընկեր  մարզիչների  և  ուղղորդող  աշխատանքի  միջոցով : 
 
SEIU-ն  ավելի  անվտանգ  աշխատավայրերի  համար  առաջատար  պայքարի  
երկարատև  պատմություն  ունի ` կազմակերպման  ջան քերում  և  
նահանգային  և  ազգային  օրենքների  և  կանոնակարգերի  հասնելու  
գործում , որոնք  նախատեսում  են  պաշտպանել  բոլոր  
աշխատողներին  և  գործընկերություն  հաստատել  այլ  
միությունների  և  տեղական  համայնքային  
կազմակերպությունների  հետ , ինչպիսին  է  Աշխատանքային  
անվտանգության  և  առողջության  պահպանման  հանձնաժողովը  
(Occupational Safety and Health, COSH Groups): 1980-ականներին  SEIU-ն  
գլխավորում  էր  պայքարը ` ազգային  դպրոցական  համակարգերում  
ուսանողներին  և  աշխատողներին  ասբեստային  ազդեցությունից  
պաշտպանություն  ապահովող  օրենքների , կանոնակ արգերի  և  
ծրագրերի  համար :  
 
Հետո , SEIU-ի  անդամներն  անցկացրեցին  հնգամյա  արշավ ` հասնելու  
1991 OSHA Blood-borne ախտածինների  ստանդարտի  (Pathogens Standard) 
հատվածի  ընդունմանը : Այսօր , որպես  մեր  գործողությունների  
ուղղակի  արդյունք ` հեպատիտ  B-ի  և  առողջապահության  ոլորտի  
աշխատակիցների  մահվան  դեպքերն  անկում  են  ապրել  մինչև  97%: 
Դրանից  հետո  SEIU-ի  անդամները  հաջող  կերպով  առաջ  մղեցին  
ավելի  անվտանգ  ներարկիչների  մասին  օրենքները , նախ` 
Կալիֆորնիայում , որին  հետևեցին  ևս  20 նահանգ , ապա̀  2001 
թվականին  ընդունված  դաշնային  օրենքով : Արդյունքում ` 
ասեղային  ծակոցների  վտանգներ ն  ավելի  քան  կիսով  չափ  նվազել  
են : Այս  հաջողություններն  աշխատողի  պաշտպանության  ծրագրի  
կարևորագույն  տարրեր  էին  2014 թվականին  Էբոլայի  բռնկման  
ժամանակ : 
 
Ներկայումս  Կալիֆորնիայի  բուժքույրերի  դաշնության  (Nurse 
Alliance of California) կողմից  ղեկավարվող  SEIU-ի  տեղական  
միությունները , SEIU-ի  տեղական  121RN-ը  և  SEIU Կալիֆորնիայի  
նահանգային  խորհուրդը  (State Council of California) դիմում  են  
աշխատավայրում  բռնության  կանխարգելման ` օրենսդրության , 
վերապատրաստման  և  քարոզչության  միջոցով : Շուտով  
ակնկալվում  է , որ  կընդունվի  առողջապահական  ոլորտի  
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աշխատողներին  աշխատավայրում  բռնությունից  պաշտպանող  
վերջնական  Cal/OSHA չափանիշը : Սա կլինի  ամենահամապա րփակ  
իրավաբանորեն  ամրագրված  աշխատավայրում  բռնության  
չափանիշն  ազգի  մեջ :  
 
Շատ ավելի  բան  կա  անելու ` առողջության  և  անվտանգության  
պայմանները  կատարելագործելու  համար : Առաջնային  կերպով  դա  
պետք  է  արվի  SEIU-ի  նման  միությունների  և  հավաքական  
բանակցությունների  միջոցով , որոնք  աշխատողներին  ձայն  են  
տվել ` արտահայտվելու  աշխատանքում  անվտանգության  և  
առողջության  վերաբերյալ , բարձրաձայնելու  անվտանգության  
հանդեպ  մտահոգությունները  և  պահանջել , որպեսզի  
գործատուներն  աշխատողներին  վնասներից  պաշտպանեն : 

 
Հետևաբար , վճռվում  է , որ  SEIU-ն  պետք  է ` 

1. Ավելի անվտանգ աշխատավայրերի և իր անդամների կյանքն ու 
առողջությունը պաշտպանելու համար պայքարը բարձր 
առաջնայնության խնդիր դարձնի,  

2. Շարունակի աջակցել և առողջ ության և անվտանգության 
ծրագրերը համալրել  տեխնիկական, քաղաքական և կրթական 
օժանդակության առաջնորդ ներով, տեղական 
միություններով և անդամներով,  

3. Անվտանգության և առողջապահության անդամ առաջնորդների 
նոր սերունդ զարգացնի և ռեսուրսներ հատկացնի 
առողջ ության  և անվտանգության խնդիրների լուծման 
համար,  

4. Աշխատի` ընդգրկելու համար առողջ ությունը  և 
անվտանգությունը SEIU-ի  կազմակերպման ջանքերում, 
կլիմայական արդարության մեջ, բռնության դեմ տարվող, 
ռասայական խտրականության դեմ և հավասարութ յ ան 
արշավներում, ինչպես նաև առողջապահական որակյալ 
աշխատանքի և աշխատավայրում բարեկեցության մեջ:  

5. Շարունակի աշխատել ուրիշ աշխատավորական 
կազմակեր պությունների և նմանատիպ խմբերի հետ, որպեսզի 
մասնակցի վարակիչ հիվանդությունների, աշխատավայրում 
բռնության, էրգոնոմիկայի և մեր անդամներին հանդիպող 
առողջության ու անվտանգության այլ խնդիրների 
վերաբերյալ` OSHA-ի կանոնակարգերի ստեղծման  
գործընթացներին :  

6. Առողջության և անվտանգության աշխատանքային խումբ 
գումարի` աշխատանքն առաջ տանելու համար . տեղացիները և 
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Միջազգային միությունը պետք է միմյանց հետ 
համագործակցաբար աշխատեն:  

 
Ներկայացված  է ` 
1199SEIU United Healthcare Workers East 
 National Nurse Alliance 
 SEIU Local 121RN 


