Европската агенција за безбедност и здравје при
работа (EU-OSHA) придонесува Европа да стане
побезбедно, поздраво и попродуктивно место за работа.
Формирана од Европската унија во 1994 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.
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Воедно EU-OSHA ги предводи двегодишните Кампањи
за здрави работни места, поддржани од институциите
на ЕУ и европските социјални партнери и координирани
на национално ниво од мрежата на фокални точки на
Агенцијата. Кампањата за 2018-19, Управување со опасни
супстанци, има за цел да ја подигне свеста за ризиците кои
произлегуваат од опасни супстанци на работното место
и да промовира култура на превенција од ризик.

Организациски

Безбедноста и здравјето при работа се сечија грижа.
Тие се добри за Вас. Добри се за работата.
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Мора да се преземат соодветни мерки
за да се спречи штета предизвикана
од изложеност на опасни супстанци на
работното место.
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Кампања Управување
со опасни супстанци на
работното место

Кој може да учествува?

Дополнителни информации и ресурси

Сите заинтересирани поединци или организации – на
европско и на национално ниво, од која било големина и од
кој било сектор – се поттикнати да учествуваат во кампањата
Здравите работни места управуваат со опасни супстанци.
Кампањата може да биде од посебен интерес за:

Посетете го веб-сајтот www.healthy-workplaces.eu за
повеќе информации во врска со кампањата. На овој
веб-сајт исто така ќе најдете различни ресурси кои ќе Ви
помогнат при промовирањето и поддршката на кампањата,
како на пример:

На многу работни места ширум Европа, работниците се
изложени на опасни супстанци кои се главна проблематика
во полето на безбедноста и здравјето при работа. Постојат
голем број закони кои се однесуваат на ова прашање како
и голем број документи и алатки за водство и поддршка;
но во секој случај, свесноста и знаењето честопати се
недоволни и во многу повеќе случаи би можеле да се
преземат лесно применливи превентивни мерки.

•• сите работодавци во јавниот и во приватниот сектор;
•• раководители, надзорници и работници, како
и претставници за безбедност и здравје при работа;
•• фокални точки на EU-OSHA и нивните мрежи;
•• социјални партнери;
•• секторски одбори за социјален дијалог;
•• креатори на политики;
•• европски институции и нивните мрежи;
•• европски невладини организации;
•• стручни лица за безбедност и здравје при работа и човечки
ресурси и нивните здруженија;
•• истражувачката заедница за безбедност и здравје при
работа;
•• трудовите инспекторати и нивните здруженија;
•• медиумите.

•• водич за кампањата Здравите работни места управуваат
со опасни супстанци;
•• PowerPoint презентации, постери, графички прикази на
информации и листови со информации;
•• комплет од алатки за кампањата и други поврзани
материјали;
•• најновите видео записи со ликот на Напо.

Преземањето активности за елиминирање или намалување
на изложеностите на опасни супстанци помага да се
заштитат работниците од голем број несреќи (како што се
пожар, експлозија и задушување) и здравствени проблеми
(вклучувајќи кожни болести, алергии, респираторни
заболувања, дефoрмитети при раѓање и рак). Понатаму, од
деловен аспект, сосема е логично да се работи на решавање
на ризиците: организациите ќе ги искористат придобивките,
на пример во поглед на зголемената продуктивност
и намаленото отсуство за боледување.
Кампањата ги има следните цели:
•• да ја подигне свеста за важноста и значењето на
управувањето со опасни супстанци на европските
работни места;
•• да промовира проценка на ризици, елиминирање
и замена, како и хиерархија на превентивни мерки;
•• да ја подигне свеста за ризиците кои се поврзуваат со
изложеност на канцерогени супстанци на работното
место;
•• да се насочи кон групи на работници со посебни потреби
и зголемени нивоа на ризик (како на пример, жени,
мигранти и млади лица);
•• да ја зголеми свеста за развој на политика и тековната
законодавна рамка.

Опасните супстанци
продолжуваат
да бидат главно
прашање во однос
на безбедноста
и здравјето на
работното место.

Како можете да се вклучите?
Постојат многу начини да се вклучите во оваа кампања. На
пример, би можеле:
•• да споделувате и да објавувате материјали за кампањата со
цел да помогнете во подигање на свеста;
•• да организирате курсеви за обука, работилници,
натпревари, настани или други активности;
•• да го промовирате принципот на замена и хиерархијата на
превентивни мерки;
•• да ги користите и промовирате корисните алатки и ресурси
кои се достапни за управување со опасни супстанци на
работното место;
•• да споделувате добри практики за превенција на ризици
кои произлегуваат од опасни супстанци на работното
место;
•• да учествувате во Наградите за добри практики на здрави
работни места;
•• да учествувате во Европските недели за безбедност
и здравје при работа во октомври 2018 и 2019 година;
•• да станете официјален или национален партнер на
кампањата или медиумски партнер на кампањата.

Следете нè на социјалните медиуми (Facebook, Twitter
и LinkedIn) и споделувајте ги нашите постови.
Бидете во тек со најновите вести за кампањата преку
нашиот веб-сајт посветен на кампањата (https://healthyworkplaces.eu).

Станувањето
партнер на
кампањата
нуди голем број
придобивки,
вклучувајќи учество
во настани за
размена на добри
практики и други
можности за
вмрежување.

Клучни датуми
Почеток на кампањата: април 2018 година
Европски недели за безбедност и здравје при
работа: октомври 2018 и 2019
Настан за размена на добри практики на
здрави работни места: прво тримесечје од 2019
Самит за здрави работни места: ноември 2019

