Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības
aģentūra (EU-OSHA) palīdz veidot drošākas, veselīgākas un
ražīgākas darbavietas Eiropā. Aģentūrā, ko Eiropas Savienība
izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao,
veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, izsvērtu un
objektīvu informāciju par darba aizsardzību un sadarbojas ar
organizācijām visā Eiropā darba apstākļu uzlabošanai.
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EU-OSHA arī rīko divus gadus ilgas veselīgu darbavietu
kampaņas, ko atbalsta ES iestādes un Eiropas sociālie partneri
un valstu līmenī koordinē Aģentūras kontaktpunktu tīkls.
Mērķis 2018.–2019. gada kampaņai “Turi grožos bīstamās
vielas” ir veicināt izpratni par bīstamu vielu radītajiem riskiem
darbavietās un popularizēt riska novēršanas kultūru.
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Jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu
kaitējumu, ko rada bīstamu vielu
iedarbība darbavietā.
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības
aģentūra

Kampaņa “Veselīgās
darbavietās turi grožos
bīstamās vielas”
Daudzās darbavietās visā Eiropā darbinieki ir pakļauti bīstamu
vielu iedarbībai, kas ir būtiska darba aizsardzības problēma.
Par šo tēmu ir daudz tiesību aktu, kā arī vairāki norādījumu un
atbalsta materiāli un rīki, tomēr izpratne un zināšanas par to
bieži vien ir nepietiekamas, un viegli īstenojamus preventīvos
pasākumus varētu veikt daudz biežāk.
Pasākumi, lai novērstu vai mazinātu bīstamu vielu
iedarbību, palīdz aizsargāt darbiniekus no vairākiem
nelaimes gadījumiem (piemēram, ugunsgrēka, eksplozijas
un nosmakšanas) un veselības problēmām (tostarp
ādas slimībām, alerģijām, elpošanas orgānu slimībām,
iedzimtiem defektiem un vēža). Turklāt tie ir arī izdevīgi
no uzņēmējdarbības viedokļa — organizācijas var
izmantot priekšrocības, ko sniedz, piemēram, lielāka darba
produktivitāte un mazāks slimības dienu skaits.
Kampaņas mērķi ir šādi:

Kas var piedalīties?

Papildu informācija un resursi

Visas ieinteresētās personas un organizācijas gan Eiropas,
gan valsts līmenī neatkarīgi no tā, cik tās lielas, un no
jebkuras nozares ir aicinātas piedalīties kampaņā “Veselīgās
darbavietās turi grožos bīstamās vielas”. Kampaņā īpaši
var būt ieinteresēti šādi dalībnieki:

Plašākai informācijai par kampaņu apmeklējiet vietni
www.healthy-workplaces.eu. Vietnē ir atrodami arī dažādi
resursi, kas palīdzēs jums popularizēt un atbalstīt kampaņu,
piemēram:

•• visi darba devēji publiskajā un privātajā sektorā;
•• vadītāji, pārraugi un darbinieki, kā arī darba aizsardzības
jomas pārstāvji;
•• EU-OSHA kontaktpunkti un to tīkli;
•• sociālie partneri;
•• nozaru sociālā dialoga komitejas;
•• politikas veidotāji;
•• Eiropas iestādes un to tīkli;
•• Eiropas nevalstiskās organizācijas;
•• darba aizsardzības un cilvēkresursu speciālisti un
asociācijas;
•• darba aizsardzības pētniecības kopiena;
•• darba inspekcijas un to asociācijas;
•• plašsaziņas līdzekļi.

Kā var iesaistīties?

•• veicināt izpratni par to, cik svarīga un būtiska ir bīstamu
vielu pārvaldība darbavietās Eiropā;
•• popularizēt riska vērtēšanu, likvidēšanu un aizstāšanu, kā
arī preventīvo pasākumu hierarhiju;
•• veicināt izpratni par riskiem, kas saistīti ar kancerogēnu
iedarbību darbā;
•• pievērst uzmanību to darbinieku grupām, kuriem ir īpašas
vajadzības un kuri pakļauti augstākam riska līmenim
(piemēram, sievietēm, migrantiem un jauniešiem);
•• palielināt informētību par politikas norisēm un spēkā
esošo tiesisko regulējumu.

Bīstamas vielas
joprojām ir būtiska ar
drošību un veselību
saistīta problēma
darbavietās.

Ir daudz veidu, kā iesaistīties šajā kampaņā, piemēram:
•• izplatot un publiskojot kampaņas materiālus, lai palīdzētu
vairot izpratni;
•• organizējot apmācības kursus, seminārus, konkursus vai
citus pasākumus;
•• popularizējot riska aizstāšanas principu un preventīvo
pasākumu hierarhiju;
•• izmantojot un popularizējot noderīgos instrumentus un
resursus, kas pieejami bīstamu vielu pārvaldībai darbavietā;
•• apmainoties ar labu praksi par bīstamu vielu radīto risku
novēršanu darbavietā;
•• piedaloties veselīgu darbavietu labas prakses balvu
konkursā;
•• piedaloties Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības
nedēļās 2018. un 2019. gada oktobrī;
•• kļūstot par kampaņas oficiālo vai valsts partneri vai
kampaņas plašsaziņas partneri.

•• kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās
vielas” rokasgrāmata;
•• PowerPoint prezentācijas, plakāti, infografikas un
infolapas;
•• kampaņas rīkkopa un citi saistīti materiāli;
•• jaunākie video ar Napo piedalīšanos.
Sekojiet mums sociālajos tīklos (Facebook, Twitter un
LinkedIn) un kopīgojiet mūsu ziņas!
Uzziniet jaunākās ziņas par kampaņu mūsu kampaņas
tīmekļa vietnē (https://healthy-workplaces.eu)!

Kļūšana par kampaņas
partneri sniedz
vairākas priekšrocības,
tostarp iespēju
piedalīties labas
prakses apmaiņas
pasākumos un citos
tīklu veidošanas
pasākumos.

Galvenie datumi
Kampaņas sākums: 2018. gada aprīlis
Eiropas darba drošības un veselības
aizsardzības nedēļas: 2018. un 2019. gada
oktobris
Veselīgu darbavietu labas prakses apmaiņas
pasākums: 2019. gada 1. ceturksnis
Veselīgu darbavietu kampaņas samits:
2019. gada novembris

