
[V] - ORGANIZACJA OCHRONY PRACY

safety and health organizationV1 organizacja ochrony pracy

safety and health personnelVa2 personel BHP

industrial physiciansVab3 lekarz przemysłowy

industrial nursesVac4 pielęgniarka przemysłowa

first-aid attendantsVad5 personel pierwszej pomocy

health physicistsVag6 dozymetryści

industrial hygienistsVah7 higienista przemysłowy

safety engineersVai8 inżynierowie bezpieczeństwa pracy

safety officersVaj9 urzędnicy ds. bezpieczeństwa

labour inspectorsVam10 inspektor pracy

technical inspectors of labourVama11 techniczni inspektorzy pracy

medical inspectors of labourVame12 medyczni inspektorzy pracy

safety consultantsVan13 doradcy ds. bezpieczeństwa

social workersVao14 pracownik socjalny

role of managementVap15 rola kierownictwa

role of supervisory staffVaq16 rola kadr nadzorujących

workers participationVar17 partycypacja pracowników

professional statusVas18 status zawodowy

ethicsVase19 etyka

cooperationVat20 współpraca

functionsVav21 funkcje

responsibilitiesVaw22 obowiązki

responsibilities of employersVawe23 obowiązki pracodawców
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responsibilities of employeesVawo24 obowiązki pracowników

right of refusalVawr25 prawo odmowy pracy

criminal liabilityVawu26 odpowiedzialność karna

vacanciesVax27 wolne miejsce pracy

age distributionVay28 struktura wiekowa

information disseminationVb29 upowszechnianie informacji

supply of informationVc30 dostarczanie informacji

safety and health documentationVd31 dokumentacja BHP

information servicesVda32 obsługa informacyjna

information processing and retrievalVdi33 przetwarzanie i wyszukiwanie informacji

safety and health trainingVe34 szkolenia BHP

information of personnelVef35 informowanie pracowników

role playingVej36 odgrywanie ról

safety and health propagandaVek37 promocja bezpieczeństwa pracy

safety postersVeka38 plakaty BHP

poster catalogueVekac39 katalog plakatów

safety filmsVeke40 filmy BHP

film catalogueVekec41 katalog filmów

safety literatureVeki42 literatura BHP

safety guidesVekig43 poradnik BHP

safety exhibitionsVeko44 wystawa BHP

training materialVekt45 materiały szkoleniowe

safety and health campaignsVeku46 kampanie informacyjne

training of OSH personnelVeo47 szkolenie służby bezpieczeństwa

safety incentivesVep48 stymulowanie bezpieczeństwa pracy
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safety competitionsVepa49 konkurs BHP

safety suggestionsVepu50 propozycje dotyczące bezpieczeństwa

safety and health meetingsVeq51 spotkania BHP

audiovisual trainingVer52 szkolenie metodami audiowizualnymi

audiovisual materialVera53 materiały audiowizualne

slidesVeras54 slajdy

rescue trainingVes55 szkolenie ratowników

first-aid trainingVet56 kurs pierwszej pomocy

resuscitation trainingVev57 ćwiczenia reanimacji

safety training in schoolsVew58 nauczanie bezpieczeństwa pracy (szkoła)

training courseVewa59 kurs szkoleniowy

safety training in industryVex60 szkolenie w przemyśle

fire drillsVexi61 ćwiczenia przeciwpożarowe

assessment of knowledgeVey62 ocena wiedzy

plant safety and health supervisionVi63 nadzór (bezpieczeństwo i higiena pracy)

plant health supervisionVih64 nadzór sanitarny w zakładzie

compliance with exposure limitsViha65 zgodność z wartościami dopuszczalnymi

hearing conservationVihp66 profilaktyka słuchu

employment and reemploymentVihy67 zatrudnienie i ponowne zatrudnienie

plant safety supervisionVis68 nadzór w zakładzie (bezpieczeństwo pracy)

safety rulesVisa69 przepisy bezpieczeństwa

safety auditsVisd70 audyt bezpieczeństwa

permits-to-workVise71 dopuszczenie do pracy

prohibited workViset72 zabroniona praca

prohibition of useVisf73 zakaz stosowania
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shutdown procedureVish74 procedura zamknięcia

locking for safetyVisha75 zamknięcie zabezpieczające

disconnectionVishe76 odłączenie

blank flangesVisho77 kołnierze ślepe

safety checksVisi78 kontrola bezpieczeństwa pracy

detection of faultsVisif79 wykrywanie usterek

monitoring of safety devicesVisim80 kontrola urządzeń zabezpieczających

pressure monitoringVisimo81 kontrola ciśnienia

periodical checksVisip82 kontrola okresowa

check listsVisit83 lista kontrolna

control of issue of dangerous materialsViss84
kontrola wydawania niebezpiecznych

materiałów

supervision of dangerous workVisu85 nadzorowanie prac niebezpiecznych

supervision of use of protective equipmentVisy86
kontrola stosowania środków ochrony

indywidualnej

plant safety and health organizationVo87
organizacja bezpieczeństwa pracy w

zakładzie

safety and health committeesVob88 komisja bezpieczeństwa pracy

quality circlesVoba89 zapewnienie jakości

damage controlVoc90 kontrola przeciwawaryjna

emergency organizationVod91 organizacja pierwszej pomocy

emergency servicesVodd92 służby ratownicze

fire service organizationVoe93 organizacja pomocy przeciwpożarowej

industrial fire brigadesVoeb94 przemysłowa straż pożarna

gas protection brigadesVoeg95 ekipa ochrony przeciwpożarowej

first-aid and rescue organizationVof96 organizowanie pomocy i ratownictwa

rescue organizationVofa97 organizowanie ratownictwa

mine rescueVofam98 ratownictwo górnicze
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escape organizationVofe99 organizowanie ewakuacji

fire exit drillsVofef100 ćwiczenia ewakuacyjne

escape routesVofer101 droga ewakuacyjna

escape timeVofet102 czas ewakuacji

first-aid organizationVofi103 organizowanie pierwszej pomocy

emergency-treatment organizationVofo104 organizowanie pomocy w wypadkach

danger zonesVog105 strefy niebezpieczne

restricted areasVogi106 strefa wstępu wzbronionego

choice of locationVoh107 wybór lokalizacji

limitation of exposureVol108 ograniczenie ekspozycji

age limitVola109 limit wieku

hazard criteriaVold110 kryterium zagrożenia

coniotic indexVolda111 wskaźnik zawartości pyłu w powietrzu

numeric dust limitVolde112 liczbowa granica zawartości pyłu

gravimetric dust limitVoldg113 grawimetryczna granica zawartości pyłu

heat stress indicesVoldi114 wskaźnik obciążenia cieplnego

corrected effective temperatureVoldic115 skorygowana temperatura efektywna

predicted 4-hour sweat rateVoldip116 przewidywana 4.godzinna szybkość pocenia

WBGT indexVoldiw117 wskaźnik WBGT

hearing damage risk criteriaVoldo118 kryteria ryzyka uszkodzenia słuchu

sound spectrum criteriaVoldos119 kryterium widma akustycznego

vibration damage risk criteriaVoldu120 kryteria ryzyka uszkodzeń wskutek drgań

permissible levelsVole121 wartość dopuszczalna

biological threshold limitsVoleb122 biologiczne granice progowe

threshold limit valuesVolel123 NDS i NDN
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TLV listVoleli124 wykaz wartości NDS i NDN

permissible radiation dosesVoler125 dopuszczalna dawka promieniowania

dose equivalentVolere126 równoważnik dawki

laser damage thresholdsVolerl127 progi uszkodzenia laserem

microwave exposure limitsVolerm128
granice bezpośredniego kontaktu z

mikrofalami

emergency exposure limitsVolet129
granice bezpośredniego kontaktu w

sytuacjach awaryjnych

threshold currentsVoli130 prądy progowe

threshold voltagesVolj131 napięcia progowe

permissible effective temperatureVolt132 dopuszczalna temperatura efektywna

maximum acceptable weight of liftVolu133 maksymalna waga unoszonego ciężaru

permissible workloadVolw134 dopuszczalne obciążenie pracą

pulse rate limit valueVolwo135 wartość graniczna szybkości tętna

intervals between exposuresVoly136 czas poza ekspozycją

noise breaksVolyn137 czas poza ekspozycją na hałas

transfer to other workVom138 przeniesienie do innej pracy

safe working methodsVon139 metody bezpiecznej pracy

disciplinary measuresVop140 środki dyscyplinarne

plant safety organizationVos141 organizacja ochrony pracy w zakładzie

plant safety servicesVosa142 zakładowa służba BHP

safety service equipmentVose143 wyposażenie służb BHP

supply of personal protective equipmentVosed144 zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej

notification of defectsVosk145 zgłaszanie usterek

notification of dangerous substancesVosl146 zgłaszanie substancji niebezpiecznych

safety programmesVosp147 program bezpieczeństwa

safety planningVospl148 planowanie bezpieczeństwa
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accident investigationVoss149 ankieta powypadkowa

report on investigationVossa150 karta wypadku

safety service recordsVosu151 dokumentacja bhp

plant health organizationVow152 organizacja ochrony zdrowia w zakładzie

plant health servicesVowa153 przemysłowa służba zdrowia

occupational health laboratoriesVowal154 laboratorium medycyny pracy

drug testingVowd155 test na obecność narkotyków

health service equipmentVowe156 wyposażenie służby zdrowia

mobile health service unitsVowem157 mobilne jednostki służby zdrowia

first-aid servicesVowf158 służby pierwszej pomocy

interplant medical servicesVowi159 międzyzakładowa służba medyczna

industrial nursing servicesVown160 usługi pielęgniarstwa przemysłowego

health programmesVowp161 program ochrony zdrowia

special health servicesVows162 specjalistyczna służba zdrowia

dermatological servicesVowsd163 poradnictwo dermatologiczne

ear, nose and throat servicesVowse164 usługi laryngologiczne

vision welfare servicesVowsi165 poradnictwo okulistyczne

poison information centresVowsp166 ośrodki informacji o truciznach

radiological servicesVowsr167 usługi radiologiczne

psychological and psychiatric servicesVowst168 usługi psychologiczne i psychiatryczne

psychotechnical servicesVowsu169 usługi psychotechniczne

radiological protection servicesVowsy170 służby ochrony radiologicznej

physical fitness programmesVowt171 programy poprawy sprawności fizycznej

health service recordsVowu172 dokumentacja medycyny pracy

exposure recordsVowue173 ewidencja ekspozycji
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medico-legal aspectsVowy174 aspekt medyczno-prawny

occupational safety and health management systemsVs175
system zarządzania bezpieczeństwem i

higieną pracy

welfare facilitiesVu176 udogodnienia socjalne

washing facilitiesVuc177 sanitariaty

showersVud178 natrysk

sanitary facilitiesVuf179 urządzenia sanitarne

locker roomsVug180 szatnia

accommodationVul181 zakwaterowanie

canteensVum182 jadłodajnia

drinking waterVup183 woda pitna

drinking fountainsVupf184 pijalnia wody pitnej

rest roomsVur185 pokój socjalny

day nurseriesVut186 żłobek

sports and recreationVux187 sport i rekreacja

relaxation exercisesVuy188 gimnastyka rekreacyjna

music during workVuz189 muzyka przy pracy

national organizationVy190 krajowa organizacja

legislationVyc191 prawo pracy

approvalVyca192 zezwolenie

inspectionVyci193 inspekcja

labour inspectionVycil194 inspekcja pracy

inspection recordsVycir195 ewidencja inspekcji

testingVycit196 badanie

compliance testsVycita197 testy zgodności z wymaganiami

markingVycix198 znakowanie

8



import licencesVycj199 licencja importowa

licensing new productsVyck200 licencjonowanie nowych produktów

licensing of undertakingsVycl201 zezwolenie na eksploatację

building licencesVycla202 zezwolenie na budowę

machinery guarding regulationsVycm203 przepisy dotyczące zabezpieczeń maszyn

contract specificationsVyco204 warunki sprzedaży

qualificationsVycq205 kwalifikacje

restriction of useVycr206 warunki użytkowania

authorization of dangerous workVyct207 zezwolenie na niebezpieczną pracę

enforcementVycy208 przestrzeganie

penaltiesVycyp209 sankcje karne

safety and health institutionsVyd210 instytucje ochrony pracy

public OSH institutionsVyda211 instytucja państwowa bhp

private OSH institutionsVyde212 instytucja prywatna bhp

role of labour inspectionVyh213 rola inspekcji pracy

role of medical labour inspectionVyho214 rola inspekcji sanitarnej

role of governmentVyk215 rola państwa

subsidiesVyks216 subwencja

role of employers' organizationsVyl217 rola organizacji pracodawców

role of workers' organizationsVym218 rola organizacji pracowniczych

collective agreementsVymc219 układ zbiorowy pracy

role of insurance institutionsVyn220 rola zakładów ubezpieczających

role of private bodiesVyo221 rola instytucji prywatnych

internal controlVyoi222 kontrola wewnętrzna

workmen's compensationVyp223 odszkodowanie pracownicze
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compensation of occupational accidentsVypa224 odszkodowanie za wypadek przy pracy

compensation of occupational diseasesVypo225 odszkodowanie za chorobę zawodową

schedule of occupational diseasesVypol226 wykaz chorób zawodowych

expertiseVypu227 ekspertyza

degree of disabilityVypud228 stopień niezdolności do pracy

notification of accidents and diseasesVyq229 zgłaszanie wypadków i chorób

notification of occupational accidentsVyqa230 zgłaszanie wypadków przy pracy

notification of occupational diseasesVyqe231 zgłaszanie chorób zawodowych

registers of occupational diseasesVyqer232 rejestry chorób zawodowych

researchVyr233 badania naukowe

comment on researchVyrc234 komentowanie badań naukowych

ongoing researchVyro235 badania w toku

standardizationVys236 normalizacja

standards institutionsVysa237 instytucje zajmujące się normalizacją

teachingVyt238 nauczanie

international cooperationVz239 współpraca międzynarodowa
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