работа (EU-OSHA) придонесува Европа да стане
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Европската агенција за безбедност и здравје при
побезбедно, поздраво и попродуктивно место за
работа. Формирана од Европската унија во 1994

Безбедноста и здравјето при работа се сечија грижа.
Тие се добри за Вас. Добри се за работата.

Здрави работни места

УПРАВУВАЊЕ
СО ОПАСНИ
СУПСТАНЦИ

година, со седиште во Билбао, Шпанија, Агенцијата
истражува, развива и доставува сигурни, урамнотежени
и непристрасни информации за безбедноста и здравјето,
поврзувајќи се во една мрежа со организациите ширум
Европа со цел да ги подобри условите за работа.
Воедно EU-OSHA ги води двегодишните Кампањи за
здрави работни места, поддржани од институциите на
ЕУ и европските социјални партнери и координирани

Управување со опасни супстанци на
работното место
Последиците од изложеноста на опасни
супстанци може негативно да се одразат
на квалитетот на живеење, дури и да бидат
смртоносни. Затоа од суштинско значење е да
се спречат ваквите ризици на сите работни
места – нe постои сектор во кој не се присутни
никакви опасни супстанци. Промовирањето
на култура за превенција на работните
места ќе биде во корист на работниците,
раководството, дури и на средината.

на национално ниво од мрежата на фокални точки
Оваа кампања ја подига свеста за опасните
супстанци на работните места и дава
информации за тоа како да се спречат
ризиците кои се поврзуваат со овие опасни
супстанци. Кампањата особено се фокусира
на работниците со посебни потреби
и целни групи кои се особено сензитивни на
ризиците, како што се мигрантски работници
и млади лица.

на Агенцијата. Кампањата за 2018-19, Управување со
опасни супстанци, има за цел да ја подигне свеста за
ризиците наметнати од опасни супстанци на работното
место и да промовира култура на превенција од ризик.

#EUhealthyworkplaces

© EU-OSHA/Gael Kerbaol

Награди за добри практики
на здрави работни места
Европска агенција за безбедност и здравје при работа
C/Santiago de Compostela 12
48003 Билбао, ШПАНИЈА
www.healthy-workplaces.eu
© Европска агенција за безбедност и здравје при работа, 2018
Умножувањето е овластено под услов да е проверен изворот.

doi:10.2802/17486 ISBN 978-92-9496-532-5
doi:10.2802/182582 ISBN:978-92-9240-866-4

Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EUOSHA) Ве поканува да се пријавите на 14-тите Награди за добри
практики на работните места на полето на безбедност
и здравје при работа. Како дел од кампањата Здравите работни
места управуваат со опасни супстанци 2018-19, конкурсот има за
цел да оддаде признание на организациите кои имаат истакнати
и иновативни придонеси за безбедноста и здравјето при работа
преку управувањето со опасни супстанци на работното место.

www.healthy-workplaces.eu

Повик за номинации

Кампањата Здрави работни места 2018-19 ги
има следните цели:
•• да ја подигне свеста за важноста на
управувањето со опасни супстанци;
•• да промовира проценка на ризик така што
ќе даде информации за практични алатки
и ќе создаде можности за споделување на
добри практики;
•• да ја подигне свеста за ризиците кои
произлегуваат од изложености на
канцерогени супстанци на работното
место;
•• да се насочи кон групи работници со
посебни потреби и со поголем ризик;
•• да го зголеми знаењето за соодветното
законодавство на ЕУ и да ги истакне
случувањата во политиката.
Овие цели ќе се исполнат преку давање на
важни факти и бројки и споделување на
добри практики.
Повеќе информации за кампањата може да се
најдат на www.healthy-workplaces.eu

Во некои сектори,
работниците можат да
се изложени на стотици
различни хемиски
производи.

Што треба да покажува пријавата?

Конкретна цел на Наградите за добри
практики на здрави работни места 201819 е да се истакнат водечките примери на
организации кои активно управуваат
со ризиците кои произлегуваат од
опасните супстанци на работното место.
EU-OSHA бара примери кои прикажуваат
холистички пристап кон управувањето со
безбедноста и здравјето при работа (OSH)
и реални подобрувања во употребата
и ракувањето со опасни супстанци кои
овозможуваат безбедни и здрави работни

Подигањето на свеста
за спречувањето ризици
предизвикани од опасни
сусптанци помага да се
осигура воспоставување
на добри решенија.

услови. Жирито воедно ќе бара интервенции
кои се одржливи и преносливи.

© SHUTTERSTOCK/Robert Kneschke

Европската агенција за безбедност и здравје
при работа (EU-OSHA), заедно со земјитечленки, ги организира Наградите за
добри практики за здрави работни
места заедно со своите Кампањи за здрави
работни места. Наградите помагаат да
се прикажат придобивките од добрата
безбедност и здравје на работното место,
а служат и како платформа за споделување
и промовирање на добри практики
ширум Европа.

Пријавите од сите заинтересирани
организации и поединци ширум Европа се
добредојдени во EU-OSHA, како и пријави од
посредници како што се социјални партнери,
практичари и стручни лица за безбедност
и здравје и советници за безбедност и здравје
при работа на ниво на работното место.
Наградите ќе им бидат врачени на
победниците на свеченост која ќе се одржи
во ноември 2019 година. Истовремено
ќе бидат прославени постигнувањата
на сите организации кои учествувале.
Деталите за сите наградени и пофалени
примери ќе се објават во публикација која
ќе се дистрибуира ширум Европа и ќе се
промовира на веб-сајтот на EU-OSHA.

Кои видови добри практики може да се
пријават?
Може да се пријават сите реални примери
на иновативно и ефективно управување со
безбедноста и здравјето при работа при
употреба и ракување со опасни супстанци.
Пријавите треба јасно да опишуваат како
добрите практики на управување се
спроведуваат на работното место и што
е постигнато, вклучувајќи аспекти како што се
следните:
•• како проценката на ризик била
организирана на сеопфатен и ефективен

Ефективното
управување со ризиците
кои се однесуваат на
безбедноста и здравјето
е во корист на сите
вклучени страни.

начин, опфаќајќи ги сите важни ризици за
сите групи работници;
•• начинот на кој хиерархијата на превенција
била следена како водечки принцип
(принципот СТОП: супституција (замена),
технолошки мерки, организациски мерки,
персонални (лични) заштитни мерки) и како
мерките ја елиминирале или значително
ја намалиле изложеноста на работниците
на опасни супстанци, исто така, доколку
е можно, трошоците и придобивките;
•• начините на кој била зголемена свеста
и била поттикната култура на превенција.

Трипартитното жири ќе бара докази за
следното:
•• холистички пристап кон безбедноста
и здравјето при работа;
•• реални и видливи подобрувања на
безбедноста и здравјето во однос на опасни
супстанци;
•• давање приоритет на колективните
мерки во однос на интервенциите кои се
фокусираат на поединецот;
•• ефективно учество и вклученост на
работниците и нивни претставници;
•• одржливост на интервенцијата со текот на
времето;
•• преносливост до други работни места (во
други земји-членки, во различни сектори
и со различни големини);
•• навременост (интервенцијата треба да биде
понова или нејзиното објавување да не
опфаќа голема област).
Покрај тоа, интервенцијата треба да
ги исполнува и идеално би било да ги
надминува, соодветните законски барања
на земјите-членки во кои е спроведена.

Производи, алатки и услуги кои се создадени
за комерцијални потреби нема да се земаат
предвид во конкурсот.
Посетете го веб-сајтот на EU-OSHA — https://
osha.europa.eu/en/healthy-workplacescampaigns/awards/good-practice-awards —
за примери на добри практики наградени во
изминатите години.

Треба да ги заштитиме
работниците од несреќи
и болести предизвикани
од опасни супстанци.
Воспоставувањето на
култура на превенција
може да помогне
преземените мерки
да бидат успешни со
сигурност.
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Награди за добри практики на здрави
работни места

Кој може да
учествува?
Сите организации кои се активни во
земјите-членки на ЕУ, земјите-кандидати
и потенцијалните земји-кандидати, како
и членки на Европската асоцијација за
слободна трговија (EFTA) може да поднесат
пријави за добри практика,вклучувајќи:
•• индивидуални претпријатија или
организации со секаква големина;
•• даватели на услуги за обука и членови на
образовната заедница;
•• организации на работодавци, трговски
здруженија, синдикати и невладини
организации;
•• регионални или локални служби за
превенција на безбедноста и здравјето
при работа, осигурителни услуги и други
посреднички организации;
•• официјални партнери во кампањата.

Како да се учествува
Сите пријави прво се оценуваат на
национално ниво од мрежата на фокални
точки на EU-OSHA. Потоа државните
победници учествуваат во паневропски
натпревар, по што се избираат победниците.
Мрежниот партнер во Вашата земја може да
Ви даде детали за тоа како да учествувате
во конкурсот. Посетете ја веб-страницата
www.healthy-workplaces.eu/en/nationalfocal-points за да дознаете како да стапите
во контакт со Вашата национална фокална
точка.
Краен рок за поднесување пријави за
Македонија е 30 октомври 2018.

Следете ја
кампањата на Twitter:
#EUhealthyworkplaces

