
 Закони про дитячу працю в Массачусетсі*

Види праці, заборонені для неповнолітніх

Законні робочі години для неповнолітніх    
 У 14 та 15 років 

Робочі години

Протягом усього року:
• Тільки від 6:00 до 22:00 перед 

днями, на які заплановані шкільні 
заняття

• Якщо заклад припиняє 
обслуговування у 22:00, 
неповнолітній може працювати до 
22:15

• Тільки від 6:00 до 23:30 перед 
днями, на які не заплановані 
шкільні заняття, за винятком 
ресторанів та гоночних трас, де 
можна працювати до півночі

Робочі години 

Протягом шкільного року:
• Тільки від 7:00 до 19:00
• Не під час уроків

Влітку
(1 липня — День праці):
• Тільки від 7:00 до 21:00

Всі підлітки молодше 18 
років повинні отримати від 
шкільного району, в якому 
вони мешкають або відвідують 
школу, Дозвіл на працю. 
Для ознайомлення з більш 
детальною інформацією 
зверніться до сайту Відділення 
охорони праці 
www.mass.gov/dos/youth

Максимальна кількість 
годин

Коли в школі є заняття:
• 18 годин на тиждень
• 3 години на день в учбові дні
• 8 годин на день у вихідні та 

свята
• 6 днів на тиждень

Коли в школі немає занять:
• 40 годин на тиждень
• 8 годин на день
• 6 днів на тиждень

Максимальна кількість годин 

Протягом усього року:
• 48 годин на тиждень
• 9 годин на день
• 6 днів на тиждень

Після 20:00 всі неповнолітні 
повинні знаходитися під 
прямим наглядом дорослого, 
який перебуває у місці їх праці 
і є до розумної міри доступним.
(За винятком неповнолітніх, що 
працюють у кіосках у місцях 
загального використання деяких 
торговельних центрів.)

 У 16 та 17 років 

Особам молодше 16 років НЕ можна: 

• Оперувати механізованим устаткуванням, чистити та ремонтувати його  (за винятком 
офісного обладнання та машин для роздрібної торговлі, прибирання або кухонної 
роботи, на яких не заборонено працювати)

• Варити їжу (за винятком електричних та газових грилів, які не мають відкритого 
полум’я) 

• Оперувати устаткуванням для глибокого смаження, грилями з вертелами, шафами для 
смаження NEICO та скороварками

• Оперувати механізованими скибкорізками, дробарками, сікачами, процесорами, ножами 
та міксерами для їжі, чистити та ремонтувати їх

• Виконувати будь-які операції з випікання

• Оперувати мікрохвильовими печами (за винятком підогріву їжі в мікрохвильових печах з 
максимальною температурою 140 градусів за Фаренгейтом) 

• Чистити кухонні поверхні температурою вище 100 градусів за Фаренгейтом

• Фільтрувати, транспортувати та викидати кулінарну олію чи жир температурою вище 
100 градусів за Фаренгейтом

• Працювати у морозильниках чи холодильних камерах для м’яса

• Працювати на виробництві або на виробничій посаді (наприклад, на заводі збірником)

• Працювати на драбинах, підмостках та замінних спорудах чи їх використовувати

• Працювати в гаражах, за винятком наливання бензину та масла

• Працювати на складах цегли чи пиломатеріалів

• Працювати в розважальних місцях наприклад, більярдних, клубах боулінгу)

• Працювати у перукарнях

• Працювати у вуличній торгівлі, включаючи махання плакатами (за винятком роботи біля 
закладу роботодавця)

• Працювати у галузях будівництва, транспорту, комунікацій та комунального 
господарства (за винятком канцелярської роботи на віддалі від потужного 
обладнання)

• Працювати на складах (за винятком канцелярської роботи)

• Завантажувати чи розвантажувати вантажні автомобілі, залізничні вагони та 
транспортери

• Їздити в автотранспортних засобах чи на них (окрім як на пасажирському місці з 
пристебнутим ремнем

• Працювати на пранні білизни в комерційних пральнях та в хімчистках

• Працювати кур’єром

• Виконувати операції з переробки (наприклад, м’яса чи риби, або ловити чи саджати 
у курники птицю, або розколювати горіхи, або займатися оптовою чи масовою 
розсилкою)

• Працювати біля бойлерів чи у машинних відділеннях

• Виконувати промислову надомну працю

• Працювати з небезпечним електричним устаткуванням та приборами

• Праця визначається як небезпечна для здоров’я та благополуччя неповнолітніх 
генеральним прокурором штату Массачусетс

• Працювати на будь-яких роботах або виконувати будь-які завдання, 
заборонені для осіб молодше 18 років

Виконання трудових завдань, які не є конкретно дозволеними 
міністром праці Департаменту праці США, забороняється.

Особам молодше 18 років НЕ можна:
• Керувати автомобілем, виделковим навантажувачем чи працювати на допоможних 

машинах (за винятком візків для гольфу в певних обставинах)  
• Їздити пасажиром на виделковому навантажувачі
• Оперувати механізованими скибкорізками, м’ясорубками та сікачами для м’яса, чистити 

та ремонтувати їх
• Оперувати механізованим устаткуванням для випікання, чистити та ремонтувати його 

(за винятком певних настільних моделей та тістокачалок для піцци)
• Працювати на висоті 30 футів чи більше над землею або водою
• Брати до рук, подавати та продавати алкогольні напої
• Використовувати циркулярні, цепні та стрічкові пили, гильотинні ножнці, дробарки для 

деревних відходів й абразивні ріжучі диски
• Використовувати механізоване деревобробне обладнання
• Використовувати, обслуговувати, приводити в дію вантажопідйомники або працювати 

на них
• Оперувати механізованими пакувальними пресами, компакторами та машинами для 

обробки паперу чи завантажувати їх
• Використовувати металоброблюючі верстати, що не знімають стружку, і пробойне та 

різальне механізоване устаткування
• Використовувати шліфувальне та полірувальне обладнання
• Виробляти цеглу, плитку та іншу подібну продукцію
• Виробляти або зберігати вибухові матеріали
• Працювати на екскаваторних та демонтажних роботах, зносити будівлі або ламати 

старі кораблі
• Працювати на боротьбі з пожежами, на попередженні пожеж, на гусеничних машинах 

для лісоматеріалів та у лісному господарстві
• Працювати у лісозаготівлі, на лісопилках та у шахтах
• Працювати на бойнях і на пакуванні та обробці м’яса та птиці
• Працювати на залізниці
• Працювати на покритті дахів або на дахах чи біля них
• Працювати у ливарнях або біля доменних пічей
• Працювати на виробництві фосфору або фосфорних сірників
• Працювати у місцях з радіоактивними речовинами
• Працювати пожежником або судовим механіком

• Мастити маслом та очищувати небезпечні машини у русі 
• Працювати на будь-якій роботі, де вимагається мати чи використовувати 

вогнепальну зброю

* Це компіляція федеральних законів та законів штату з дитячої праці. Тут викладені закони, що забезпечують 
найбільший захист і стосуються всіх роботодавців підлітків в штаті Массачусетс, включаючи осіб, які наймають 
неповнолітних членів своїх сімей. İснують додаткові регулюючі документи і деякі винятки, наприклад, для сільського 
господарства та студентів на програмах навчання без відриву від виробництва.

Цей плакат було підготовано Проектом контролю та попередження травм у підлітків на роботі Департаменту 
охорони здоров’я штату Массачусетс та Офісом генерального прокурора штату Массачусетс при фінансуванні 
Національного інституту професійної безпеки та здоров’я. За більш детальною інформацією просимо звертатися за 
тел. (617) 624-5632 або писати нам на адресу ел. пошти teens.atwork@state.ma.us.

Особам молодше 14 років не можна працювати!
İснує декілька винятків, наприклад, нагляд за дітьми, доставка 

пошти, праця на фермах та в галузі розваг (зі спеціальним дозволом). Ре
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Для питань про заробітну плату або закони з дитячої праці:
• Офіс генерального прокурора штату Массачусетс    

Відділ праці та ділової практики 
   www.ago.state.ma.us  -  (617) 727-3465

• Департамент праці США, Відділ заробітної плати та робочого часу        
www.dol.gov/esa/whd  -  (617) 624-6700

Для питань про компенсацію працівників у зв’язку з 
нещасними випадками:
• Департамент з виробничих травм штату Массачусетс         

   www.mass.gov/dia  -  (800) 323-3249 x470

Для питань про здоров’я та безпеку:
• Департамент праці США 

 Адміністрація з питань професійної безпеки та здоров’я
   www.osha.gov
   Офіс у Андовері - (978) 837-4460
   Офіс у Брейнтрі - (617) 565-6924 
   Офіс у Спрінгфилді - (413) 785-01233

• Департамент охорони здоров’я штату Массачусетс   
Програма нагляду за професійною гігієною    
Проект контролю та попередження травм у підлітків на роботі
www.mass.gov/dph/teensatwork  -  (617) 624-5632
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