Maкедонското здружение за заштита при работа изминатата недела реализираше студиска
посета во Европската агенција за безбедност и здравје, наменета за стекнување на знаење и
поврзување на луѓето – професионалците од Балканот со претставници од земјите од
Европската унија.
Присутните имаа можност одблизу да ја запознаат мисијата на Европската Агенција за
безбедност и здравје при работа (EU OSHA), чија цел е да ги направат европските работни места
побезбедни, поздрави и попродуктивни - во корист на стопанството - работодавачите,
вработените и владите.
Учесници на студиската посета беа: стручни лица за безбедност при работа, претставници на
вработени од поголеми компании, Државни институции и образовни институции.

•

Воведно излагање имаше Цветомир Цанев, менаџер на мрежа на ИПА земјите кој
најпрво ја објасни улогата, структурата и начинот на функционирање.

Стратешки цели кои тој ги потенцираше се:
1. Обезбедување на веродостојни и квалитетни податоци за нови ризици
2. Тековни ризици за БЗР, и како тие можат да бидат спречени и управувани
3. Релевантни алатки за работни места
4. Ширење на информации за безбедноста и здравјето на работното место до повеќе
корисници
Според Европското истражување на претпријатија, како итни ризици кои се препознаваат:
ризик од несреќи со возила во текот на работата, подигнување или преместување на тешки
товари, повторувачки движења со раце, управување со машини или рачни алатки и др.

Следни предизвици за кои ќе се залага Европската Агенција за безбедност и здравје при работа:
Серија на проекти со намера да ги проценат можните ефекти на новите технологии, нови начини
на работа и општествени промени врз безбедноста и здравјето на работниците.
•

Тим Трегенза, менаџер на мрежата говореше за главни области на делување. Станува
збор за: Мускулоскелетни заболувања, бенефити од инвестирање во безбедност и
здравје при работа, дигитализација, усогласеност итн.
Беше најавена следната кампања која ќе се однесува на промовирање на мускулноскелетното здравје кај сегашната и идна генерација на работници.

•

Еменуел Брун, проект менаџер ја опфати темата: Предвидување на промени,
формирање на проекти

Технологија која се менува: комуникациски мрежи и мобилни уреди, автономни возила и
беспилотни летала, паметни и автономни системи, задачи дигитализирани и автоматизирани

итн. Г-ѓа Брун, посочи пример колкав временски период е потребен за да се разберат и
применат промените:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Телефон- 75 години
Радио- 38 години
TВ- 13 години
Интернет- 4 год
Facebook- 3.5 г.
„Аngrybirds“ (игра)- само 35 дена

Идни можности кои се појавуваат во делот на безбедноста и здравјето при работа:
- Роботиката ќе ги отстрани работниците од опасни работни места
- Ќе го подобри квалитетот на работата - автоматски монотони / повторувачки задачи
- Пристап за работа за различна работна сила
- Ќе се постигне наменска превенција
Г-ѓа Брун, негативните ефекти од седењето во една иста положба на работното место ги
поистоветува со пушењето. Влијанијата кои се остваруваат се: монотона работа, загуба на
работните вештини, појава на грешки и несреќи на работното место.
•

Лотар Лиек, сениор проект менаџер- ja сподели содржината на кампањата
„Управување со опасни супстанци“- https://healthy-workplaces.eu/.

Огромен број на работници се изложени на опасни супстанци низ цела Европа. Опасните
супстанции се причина за појава на значителен дел од професионални заболувања, кои имаат
негативно влијание врз квалитетот на животот на работниците и способноста за работа, а во
некои случаи може да бидат фатални. Ова, заедно со професионални несреќи предизвикани од
опасни материи, резултира со значителни трошоци за бизнисите. Тоа е една од причините за
спроведување на кампањата.
Во промовирање на кампањата за одржлив работен век вклучени се:

➢ Работодавците се законски обврзани да вршат проценка на ризикот за да ги
идентификуваат сите потенцијални опасности поврзани со опасните супстанции. Тие
мора да осигураат дека ризиците се управуваат врз основа на хиерархија на превентивни
мерки.
➢ Менаџерите треба да ги мотивираат работниците во нивно вклучување. Тие треба да
им обезбедат на работниците да добиваат редовни обуки и ресурси кои лесно се
користат.
➢ Работниците треба да ги разберат потенцијалните ризици, да бидат добро
информирани било какви превентивни мерки и да бидат охрабрени активно да
учествуваат во изнаоѓање решенија.
•

Бруно Тиебод, одговорен за комуникациска стратегија на сите активности на Eвропската
агенција за безбедност и здравје при работа вклучувајќи ја и кампањата ,,Управување со
опасни супстанци" , ја потенцираше важноста и доприносот на focal points, меѓу кои е
МЗЗПР.

Медиумски и ПР активности кои беа реализирани се:
➢ Споделување добри практики од малите и средните претпријатија кон големите
претпријатија
➢ Организација на конференции за печат
➢ Трипартитни посети на FoPs
➢ Организирање на посети на новинари
➢ Организирање интервјуа
➢ Медиумска обука

Зголемување на свесноста- тип на активности прикажани во приказот подолу:

На студиската посета, исто така беше споделено Европско истражување на претпријатија за
нови и итни ризици (ESENER-2) наменето за Македонија.
Во истражувањето беа вклучени сите индустрии, вклучувајќи го јавниот сектор, земјоделството
и рибарството (14 000 претпријатија, 411 000 вработени).
Интервјуиран беше работник кој умее најдобро да ги менаџира безбедноста и здравјето при
работа во претпријатието.
Во продолжение дел од податоците кои се опфатени со оваа статистика:
➢ Ризик фактори кои влијаат на работниците во Европа и Македонија

➢ ESENER-2 - Акционен план и процедури за заштита од психосоцијални ризици, по земја

➢ Мотивација на вработените за менаџирање на ризиците

Податоците говорат дека најголема мотивација претставува одржување на
организациска репутација и избегнување на парични казни од страна на инспекторите.

➢ Причини поради кои грижата за управување со ризиците на работното место не е
континуирана:

➢
Oд приказот може да се забележи најголема причина е: опасностите и ризиците веќе
се добри познати.
➢ Најголеми проблеми/ предизвици во имплементирање на безбедноста и здравјето при
работа

Комплексноста на правните обврски, премногу документација се најголемите пречки и
проблеми за успешна имплементација на Законската регулатива.

➢ Потешкотии во адресирање на проблемот поврзан со психосоцијалните ризици ( како
најголеми се издвојуваат: ( неподготвеност да се зборува отворено за овие прашања и
недостиг на свест на вработените).

➢ Вклученост на работниците во безбедноста и здравјето при работа.
Статистиката покажува дека Македонија е некаде на врвот во однос на учеството на
вработените во компаниите.

Следни чекори:

На крајот, м- р Милан Петковски, претседател на Македонското здружение за заштита при
работа и fоcal point на Европската агенција за безбедност и здравје при работа (ЕU- OSHA),
изрази благодарноста што EU- OSHA стои на располагање за одблиску запознавање со
активностите, целите и можностите за приклучување кон нив.
Истовремено, ја потенцираше улогата на Македонското здружение за заштита при работа во
имплементирање на поставените програмски цели. Произлезе заклучок дека иако Македонија
е мала земја, е блиску до земјите каде што ЕU-OSHA функционира, во насока на промовирање
на безбедност и здравје при работа ( достапност и инфорамирање до таргет групите).

Присутните во текот на студиската посета, имаа можност да поставуваат прашања, дискутираат
отвораат нови видици и разменуваат искуства.

Посетата и анализата добиена од студиската посета, беше медиумски покриена:
•
•
•
•
•

https://a1on.mk/archives/1040923
https://nezavisen.mk/pomestuvanje-teshki-tovari-i-povtoruvachki-dvizhenja-se-najchestirizici-za-vrabotenite-na-rabota/
https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=284610
https://opserver.mk/biznis/pomestuvanje-teshki-tovari-i-povtoruvachki-dvizhenja-senajchesti-rizici-za-vrabotenite-na-rabota/
https://24info.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%
D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0/

