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Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (EU-OSHA) működésének célja, hogy Európát
olyan hellyé alakítsa, ahol biztonságosabban, egészségesebb
körülmények között és eredményesebben lehet dolgozni.
Az Európai Unió által 1994-ben alapított, spanyolországi
bilbaói székhelyű Ügynökség megbízható, kiegyensúlyozott
és pártatlan biztonsági és egészségvédelmi információkat
kutat, fejleszt és terjeszt, miközben Európa-szerte különféle
szervezetekkel folytat együttműködést a munkakörülmények
javulásának elősegítésére.
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A megelőző intézkedések fontossági
rangsorának ún.
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Az EU-OSHA bonyolítja emellett a 2 éves „Egészséges
munkahelyek” kampányokat is, amelyeket az uniós intézmények
és az európai szociális partnerek támogatnak, nemzeti szinten
pedig az Ügynökség fókuszponthálózata gondoz. A 2018–2019.
évi, „A veszélyes anyagok helyes kezelése” elnevezésű
kampány célja, hogy tudatosítsa a munkahelyen előforduló
veszélyes anyagok jelentette kockázatokat és elősegítse
a kockázatmegelőzési kultúra kialakulását.
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A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint.
Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.
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Megfelelő intézkedésekkel kell megelőzni
a munkahelyeken előforduló veszélyes
anyagok által kiváltott ártalmakat.
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Kampány: A veszélyes anyagok
helyes kezelése a munkahelyen
Európa-szerte jelentős azon munkahelyek száma, ahol
a munkavállalók – a munkahelyi biztonság és egészségvédelem
szempontjából komoly problémát jelentő – veszélyes anyagokkal
érintkeznek. Számos jogszabály, több útmutató és támogató
dokumentum is készült e tárgyban, ám a tudatosság és az
ismeretek szintje még nem elégséges, így gyakran elmarad az
egyébként egyszerűen alkalmazható megelőző intézkedések
bevezetése.
A veszélyes anyagokkal történő érintkezés kiküszöbölése vagy
visszaszorítása érdekében tett intézkedések segítenek abban, hogy
megvédjék a munkavállalókat a balesetektől (pl. tűzesetektől,
robbanásoktól és fulladástól) és egészségügyi problémáktól
(ideértve a bőrbetegségeket, allergiákat, légúti megbetegedéseket,
születési rendellenességeket és daganatos betegségeket). Emellett
a kockázatok kezelése üzleti szempontból is előnyös: javíthatja
a termelékenységet, csökkentheti a betegállományban töltött időt.

Ki vehet részt?

További információk és források

Minden érdekelt szervezetet és érdeklődőt – európai és nemzeti
szinten egyaránt, mérettől és ágazattól függetlenül – arra
ösztönzünk, hogy vegyen részt az „Egészséges munkahelyek –
A veszélyes anyagok helyes kezelése” kampányban. A kampány
különösen érdekes lehet az alábbi célcsoportok számára:

A kampánnyal kapcsolatos bővebb információkért látogasson
el a www.healthy-workplaces.eu honlapra. A honlapon
különféle információkat is talál, amelyek segítenek a kampány
népszerűsítésében és támogatásában, ilyenek például:

•• köz- és magánszektorbeli munkáltatók;
•• vezetők, művezetők és munkavállalók, valamint munkahelyi
biztonsági és egészségvédelmi képviselők;
•• az EU-OSHA fókuszpontjai és hálózataik;
•• szociális partnerek;
•• ágazati szociális párbeszédért felelős bizottságok;
•• (szak)politikai döntéshozók;
•• uniós intézmények és hálózataik;
•• európai civil szervezetek;
•• munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi, valamint
humánerőforrás-szakemberek és szakmai szervezeteik;
•• a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet kutatók közössége;
•• munkaügyi felügyeletek és társulásaik;
•• a média.

A kampány a következő célokat tűzte ki:
•• a tudatosság növelése a veszélyes anyagok európai
munkahelyeken történő helyes kezelésének fontosságáról;
•• a kockázatok értékelésének, helyettesítő és megelőző
intézkedések alkalmazásának népszerűsítése;
•• a munkahelyen előforduló rákkeltő anyagokkal történő
érintkezés kockázatainak minél szélesebb körű megismertetése;
•• a különleges igényű és magasabb kockázatnak kitett
munkavállalói csoportok bevonása (pl. nők, migránsok és
fiatalok);
•• a szakpolitikai intézkedések és a jogszabályi háttér, valamint
a meglévő keretrendszer ismertségének növelése.

A veszélyes anyagok
továbbra is jelentős
biztonsági és
egészségvédelmi
problémát jelentenek
a munkahelyeken.

Hogyan vehet részt?
Sokféleképpen lehet a kampányba bekapcsolódni. Például:
•• kampányanyagok terjesztése és közzététele az ismertség növelése
érdekében;
•• tanfolyamok, workshopok, vetélkedők, rendezvények vagy más
tevékenységek szervezése;
•• a helyettesítési alapelv és a megelőző intézkedések népszerűsítése;
•• a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok helyes kezelését
szolgáló eszközök használata és népszerűsítése;
•• helyes gyakorlatok alkalmazása, melyek a munkahelyen előforduló
veszélyes anyagok jelentette kockázatok megelőzését célozzák;
•• az Egészséges munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjakra kiírt
pályázaton való részvétel;
•• 2018 és 2019 októberében a Munkahelyi Biztonság és
Egészségvédelem Európai Hetén való részvétel;
•• hivatalos vagy nemzeti kampánypartnerré vagy kampány
médiapartnerré válás.

•• az „Egészséges munkahelyek – A veszélyes anyagok helyes
kezelése” c. kampányútmutató;
•• PowerPoint prezentációk, plakátok, információs grafikonok és
tájékoztató adatlapok;
•• a kampány eszköztára és egyéb kapcsolódó anyagok;
•• a legújabb Napo videoklipek.
Kövessen bennünket a közösségi médiában (Facebook, Twitter és
LinkedIn), és ossza meg posztjainkat.
A kampány weboldalán (https://healthy-workplaces.eu) kövesse
nyomon naprakészen a kampány legfrissebb híreit.

A kampánypartnerré
válás többféle előnyt
kínál, ideértve
a részvételt a helyes
gyakorlatok börzéje
rendezvényeken és
más kapcsolatépítési
lehetőségeken.

Fontos dátumok
A kampány indulása: 2018. április
A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem
Európai Hete: 2018 és 2019 októbere
Egészséges munkahelyek – Helyes Gyakorlatok
Megosztása rendezvény: 2019. 1. negyedév
Az „Egészséges munkahelyek” kampány
csúcstalálkozója: 2019. november

