Cuid 4
An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair,
2005
Dearbhú maidir le Ráiteas Sábháilteachta Acadamh na
hOllscolaiochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Do gach fostaí, mac léinn agus cuairteoir chuig Acadamh na hOllscolaiochta
Gaeilge:
Admhaíonn Ceann Acadamh na hOllscolaiochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh, (ar a ngairfear thíos an Scoil), go bhfuil freagracht air nó uirthi
comhoibriú le hUachtarán agus le hÚdarás na hOllscoile leis na hoibleagáidí
reachtúla faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005 (ar a
ngairfear thíos an tAcht) agus faoi aon Rialacháin a rinneadh faoin Acht sin a chur
i bhfeidhm.
Tá an scoil seo tiomanta do thimpeallacht oibre atá sábháilte agus folláin a chur
ar fáil, oiread agus is féidir, d’fhostaithe uile na scoile agus a cuid dualgas a
chomhlíonadh i leith na mac léinn agus i leith aon chuairteoirí údaraithe a
bhféadfadh oibríochtaí na scoile seo tionchar a bheith aige orthu. De réir Alt 20
den Acht, aithníonn an ráiteas sábháilteachta scoile seo an chontúirt a bhaineann
le gníomhaíochtaí uile na scoile agus déantar meastachán ann ar an mbaol a
bhaineann leis na gníomhaíochtaí sin; sonraítear na socruithe coisctheacha agus
cosantacha atá i bhfeidhm, na baill foirne atá freagrach, na hacmhainní atá
riachtanach, agus an comhoibriú ón bhfostaí a theastaíonn le sábháilteacht, le
sláinte agus le leas na ndaoine sin atá fostaithe ag an scoil seo a chinntiú.
Rachaidh an ceann scoile i mbun comhchomhairle le baill foirne i dtaca le
ceisteanna sábháilteachta, sláinte agus leas ag an obair, lena n-áirítear an
cháipéis seo, de réir Alt 26 den Acht. Cuirfear an fhoireann ar an eolas go sonrach
faoi aon bhaol sábháilteachta tromchúiseach agus faoin mbealach a bhfuiltear ag
tabhairt aghaidh air.
Déanfar athbhreithniú ar an ráiteas sábháilteachta scoile seo go bliantúil i
gcomhthéacs taithí agus forbairtí taobh istigh den scoil seo.
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