Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
(EU‑OSHA) pridonosi Europi čineći je sigurnijim, zdravijim
i produktivnijim mjestom za rad. Agencija, koju je osnovala
Europska unija 1994. i koja ima sjedište u Bilbau u Španjolskoj,
istražuje, razvija i distribuira pouzdane, uravnotežene
i nepristrane informacije u području sigurnosti i zdravlja, uz
mrežnu suradnju s organizacijama iz cijele Europe s ciljem
poboljšanja uvjeta rada.
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Načelo STOP –

Zdrava mjesta rada

UPRAVLJAJU
OPASNIM
TVARIMA

Uz podršku institucija EU i europskih socijalnih partnera,
EU-OSHA također vodi i dvogodišnje kampanje za zdrava
mjesta rada koje na nacionalnoj razini koordinira mreža
kontaktnih točaka Agencije. Cilj kampanje Zdrava mjesta
rada upravljaju opasnim tvarima za razdoblje 2018.–2019.
jest podizanje razine svijesti o rizicima koje predstavljaju
opasne tvari na mjestu rada te promicanje kulture sprečavanja
rizika.
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www.healthy-workplaces.eu/hr

Odgovarajuće mjere moraju se poduzeti
radi sprečavanja štete uzrokovane
izloženošću opasnim tvarima na radu.
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Kampanja – upravljanje
opasnim tvarima na radu
Na mnogim mjestima rada u Europi radnici su izloženi
opasnim tvarima koje predstavljaju velik problem za
sigurnost i zdravlje na radu. Postoje brojni propisi povezani
s tim pitanjem, kao i brojni vodiči i dokumenti te alati za
potporu. Međutim, razina svijesti i znanja u tom području
često nije dostatna, a lako primjenjive preventivne mjere
mogle bi se poduzeti u puno više slučajeva.
Poduzimanje mjera za uklanjanje ili smanjenje izloženosti
opasnim tvarima pomaže u zaštiti radnika od niza nezgoda
(kao što su požar, eksplozija i gušenje) i zdravstvenih
problema (uključujući kožne bolesti, alergije, bolesti dišnih
putova, prirođene anomalije i rak). Nadalje, u poslovnom
je smislu dobro riješiti pitanje rizika jer će organizacije od
toga imati koristi, primjerice, u smislu veće produktivnosti
i manjeg broja bolovanja.
Kampanja ima sljedeće ciljeve:
•• podizanje razine svijesti o važnosti upravljanja opasnim
tvarima na mjestima rada u Europi;
•• promicanje procjene rizika, uklanjanja i zamjene izvora
rizika te primjene redoslijeda preventivnih mjera;
•• podizanje razine svijesti o rizicima povezanima
s karcinogenima na radu;
•• utvrđivanje skupina radnika s posebnim potrebama
i povećanom razinom izloženosti rizicima (na primjer,
žene, migranti i mladi);
•• podizanje razine svijesti o razvoju politika i postojećem
zakonodavnom okviru.

Opasne tvari i dalje
su velik sigurnosni
i zdravstveni problem
na mjestu rada.

Tko može sudjelovati?

Dodatne informacije i izvori

Svi zainteresirani pojedinci ili organizacije - na europskoj i na
nacionalnoj razini, neovisno o veličini i sektoru - potiču se
na sudjelovanje u kampanji Zdrava mjesta rada upravljaju
opasnim tvarima. Kampanja može biti od posebnog
interesa za:

Posjetite internetsku stranicu www.healthy-workplaces.
eu/hr za više informacija o kampanji. Na toj internetskoj
stranici također možete naći razne izvore koji vam mogu
pomoći u promicanju i podupiranju kampanje, primjerice:

•• sve poslodavce u javnim i privatnim sektorima;
•• upravitelje, rukovoditelje i radnike te povjerenike radnika za
zaštitu na radu;
•• kontaktne točke EU-OSHA i njihove mreže;
•• socijalne partnere;
•• vijeća za sektorski socijalni dijalog;
•• tvorce politika;
•• europske institucije i njihove mreže;
•• europske nevladine organizacije;
•• stručnjake u području sigurnosti i zdravlja na radu i ljudskih
resursa te njihova udruženja;
•• centre za istraživanje sigurnosti i zdravlja na radu;
•• inspektorate rada i njihova udruženja;
•• medije.

Kako se možete uključiti?
Brojni su načini na koje se možete uključiti u ovu kampanju.
Na primjer, možete:
•• širiti i objavljivati materijale za kampanju radi podizanja
razine svijesti;
•• organizirati tečajeve osposobljavanja, radionice, natjecanja,
događaje ili druge aktivnosti;
•• promicati načelo zamjene i primjene redoslijeda
preventivnih mjera;
•• upotrebljavati i promicati korisne alate i sredstva dostupna
za upravljanje opasnim tvarima na mjestu rada;
•• razmjenjivati dobru praksu za prevenciju rizika od opasnih
tvari na mjestu rada;
•• sudjelovati u natječaju za Nagrade za dobru praksu
u stvaranju zdravih mjesta rada;
•• sudjelovati u Europskom tjednu sigurnosti i zdravlja na radu
u listopadu 2018. i 2019.;
•• postati službeni ili nacionalni partner kampanje ili medijski
partner kampanje.

•• vodič kroz kampanju „Zdrava mjesta rada upravljaju
opasnim tvarima”;
•• prezentacije u programu PowerPoint, plakate,
infografičke prikaze i informativne listove;
•• alate za kampanju i druge povezane materijale;
•• najnovije filmove o Napou.
Pratite nas na društvenim mrežama (Facebook, Twitter
i LinkedIn) i dijelite naše objave.
Najnovije vijesti o kampanji pratite na našoj internetskoj
stranici kampanje (https://healthy-workplaces.eu/hr).

Kao partneru kampanje
pruža vam se niz
pogodnosti, uključujući
sudjelovanje
u događanjima za
razmjenu dobre prakse
i druge mogućnosti
umrežavanja.

Najvažniji datumi
Pokretanje kampanje: travanj 2018.
Europski tjedni sigurnosti i zdravlja na radu:
listopad 2018. i 2019.
Razmjena dobrih praksi za zdrava mjesta
rada: prvo tromjesečje 2019.
Sastanak na vrhu za zdrava mjesta rada:
studeni 2019.

