Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao.

Zdrava mjesta rada

SMANJUJU OPTEREĆENJA

#EUhealthyworkplaces

https://healthy-workplaces.eu

Nagrade za dobru praksu u stvaranju
zdravih mjesta rada
Poziv za nominacije

Upravljanje poremećajima mišićno-koštanog
sustava na mjestu rada

Ovom se kampanjom podiže razina svijesti
o poremećajima mišićno-koštanog sustava
povezanima s radom i o važnosti suradnje
među poslodavcima, rukovoditeljima i
zaposlenicima u svrhu sprečavanja takvih
poremećaja i upravljanja njima. Njezin
je cilj pomoći tvrtkama u rješavanju
problema poremećaja mišićno-koštanog
sustava na sustavan način, pružiti praktične
savjete i smjernice, iznijeti primjere dobre
prakse i studije slučaja te ponuditi ostale
informativne materijale i resurse.
Kampanja za zdrava mjesta rada 2020.–2022.
ima sljedeće ciljeve:
1. podići razinu svijesti o važnosti
sprečavanja poremećaja mišićnokoštanog sustava povezanih s radom
pružanjem činjenica i brojčanih
podataka o izloženosti riziku od
nastanka poremećaja mišićnokoštanog sustava i njihovu utjecaju;
2. poticati izradu procjene rizika i
proaktivno upravljanje poremećajima
mišićno-koštanog sustava pružajući
pristup resursima o poremećajima
mišićno-koštanog sustava, poput alata,
smjernica i audiovizualnih materijala;

3. pokazati da se problemi povezani s
poremećajima mišićno-koštanog sustava
događaju svima na svim vrstama radnih
mjesta, u svim sektorima te da se mogu
uspješno rješavati, među ostalim,
pružajući primjere dobre prakse;
4. proširiti znanje o novim rizicima i rizicima
u nastajanju te drugim kretanjima u
vezi s poremećajima mišićno-koštanog
sustava povezanim s radom;
5. podići razinu svijesti o važnosti
reintegracije i zadržavanja radnika s
kroničnim poremećajima mišićnokoštanog sustava i načinima na
koje se to može postići u praksi;
6. pokrenuti i poticati učinkovitu
suradnju među različitim dionicima
okupljajući ih i olakšavajući razmjenu
informacija, znanja i dobrih praksi.
Više informacija o kampanji dostupno je
na stranici https://healthy-workplaces.eu

Poremećaji mišićno-koštanog
sustava najčešći su zdravstveni
problem povezan s radom u Europi.
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Poremećaji mišićno-koštanog sustava
najčešći su zdravstveni problem povezan
s radom u Europi te su među najčešćim
uzrocima radne nesposobnosti,
bolovanja i prijevremenog umirovljenja.
Zbog svega toga ne samo da smanjuju
kvalitetu života pojedinih radnika, već
su i vrlo štetni za poduzeća i nacionalna
gospodarstva. Stoga se taj problem mora
rješavati da bi se poboljšalo zdravlje i
dobrobit radnika, povećala konkurentnost
poduzeća i smanjilo opterećenje
nacionalnih zdravstvenih sustava.

Nagrade za dobru praksu u stvaranju
zdravih mjesta rada

Nagradama za dobru praksu u stvaranju
zdravih mjesta rada za konkretno razdoblje
2020.–2022. nastoje se istaknuti najbolji
primjeri organizacija koje aktivno rade
na sprečavanju poremećaja mišićnokoštanog sustava na mjestu rada
i upravljanju njima. EU OSHA traži
primjere koji pokazuju sveobuhvatan
pristup upravljanju sigurnosti i zaštitom
zdravlja na radu, što podrazumijeva da
i poslodavci i zaposlenici ulažu trud

u sprečavanje nastanka poremećaja
mišićno-koštanog sustava. Ocjenjivački
će odbor ujedno biti usmjeren na rješenja
koja su istodobno održiva i prenosiva.
EU-OSHA poziva na sudjelovanje sve
zainteresirane organizacije i pojedince
u Europi te posrednike kao što su
socijalni partneri, djelatnici i stručnjaci
u području sigurnosti i zaštite zdravlja
na radu te savjetnici o sigurnosti i zaštiti
zdravlja na radu na razini mjesta rada .
Pobjednici će biti proglašeni u travnju
2022., a nagrade će im biti uručene
na svečanosti koja će biti održana
krajem te godine. Priznanje će se
odati i postignućima svih organizacija
koje su sudjelovale na natječaju.
Pojedinosti o svim nagrađenim i
pohvaljenim primjerima promicat
će se diljem Europe i objaviti na
internetskim stranicama EU-OSHA-e.
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Uz svoje kampanje za zdrava mjesta rada,
Europska agencija za sigurnost i zdravlje
na radu (EU-OSHA) zajedno s državama
članicama organizira natječaj za dodjelu
nagrada za dobru praksu u stvaranju
zdravih mjesta rada. Tim se nagradama žele
naglasiti koristi koje može donijeti dobar
sustav sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
te one služe kao platforma za razmjenu
i promicanje dobrih praksi u Europi.

Koje se vrste dobrih praksi mogu prijaviti?
Mogu se prijaviti svi primjeri iz stvarnog
života koji se odnose na inovativne i
učinkovite pristupe upravljanju sigurnosti
i zaštitom zdravlja na radu s ciljem
sprečavanja poremećaja mišićno-koštanog
sustava. U prijavama je potrebno jasno
opisati način na koji se te dobre prakse
provode na mjestu rada i što je njima
postignuto, uključujući aspekte kao što su:
• sveobuhvatan i učinkovit način na
koji je organizirana procjena rizika,
pri čemu su obuhvaćeni svi relevantni
rizici za sve skupine radnika
• način na koji se poštovala
hijerarhija preventivnih mjera

rješenjima („ergonomski dizajn”);
posebno su korisni primjeri
uređenja mjesta rada, dizajna
radne opreme, postupaka itd.
• načini na koje se povećavala
razina osviještenosti i poticala
kulture prevencije
• način na koji su provedene mjere kao
što su prilagodbe/poboljšanja mjesta
rada kojima se omogućuje da radnik
koji već boluje od poremećaja mišićnokoštanog sustava, može nastaviti s
radom ili da se može vratiti na posao.
Poremećaj mišićno-koštanog sustava
može biti povezan s radom, ali i ne mora.

• otklanjanje rizika za nastanak mišićnokoštanih poremećaja projektantskim

Rješavanjem problema poremećaja mišićnokoštanog sustava poboljšat će se zdravlje i dobrobit
radnika, povećati konkurentnost poduzeća i smanjiti
opterećenje nacionalnih zdravstvenih sustava.

Što je prijavljenim primjerom
potrebno dokazati?
Tročlani ocjenjivački odbor zahtijevat će
dokaze o:
• sveobuhvatnom pristupu sigurnosti
i zaštiti zdravlja na radu
• stvarnim i dokazivim poboljšanjima
u području sigurnosti i zaštiti zdravlja
s obzirom na poremećaje mišićnokoštanog sustava povezane s radom
• davanju prednosti kolektivnim
mjerama naspram rješenjima
usmjerenima na pojedince
• učinkovitom sudjelovanju i uključenosti
radnika i njihovih predstavnika
• održivosti intervencije tijekom vremena

• prenosivosti na druga mjesta rada
(u druge države članice, različite
sektore i sektore različitih veličina)
• pravodobnosti (intervencija mora
biti nedavno provedena, odnosno,
ne smije biti vrlo poznata).
Osim toga, intervencija mora udovoljavati
relevantnim važećim zakonskim zahtjevima
države članice u kojoj je provedena, a u
idealnom slučaju treba ih nadmašivati.
Proizvodi, alati i usluge koji su razvijeni u
komercijalne svrhe neće se uzimati u obzir.
Posjetite internetske stranice EU-OSHA-e –
https://healthy-workplaces.eu/hr/getinvolved/good-practice-awards – na kojima
možete pronaći primjere dobrih praksi
nagrađenih prethodnih godina.
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Poremećaji mišićno-koštanog sustava događaju
se svima na svim vrstama radnih mjesta u
svim sektorima i mogu se uspješno rješavati.

Tko može
sudjelovati?
Prijave dobrih praksi na natječaj mogu
podnijeti sve organizacije aktivne u
državama članicama EU-a, zemljama
kandidatkinjama i potencijalnim zemljama
kandidatkinjama za članstvo u EU-u te
u članicama Europskog udruženja za
slobodnu trgovinu (EFTA), uključujući:
• pojedinačna poduzeća i
organizacije svih veličina
• pružatelje usluga stručnog usavršavanja
i članove obrazovne zajednice

Kako sudjelovati?
Sve prijave prvo će na nacionalnoj razini
ocijeniti mreža nacionalnih središnjica EUOSHA-e. Pobjednici na nacionalnoj razini
sudjeluju na paneuropskom natječaju, u
kojem se odabiru ukupni pobjednici.
Više informacija o načinu prijave
na natječaj može vam dati partner
mreže u vašoj zemlji. Posjetite stranicu
https://healthy-workplaces.eu/hr/
get-involved/good-practice-awards i
saznajte kako možete stupiti u kontakt
sa svojom nacionalnom središnjicom
i koji su rokovi za pojedine države.

• organizacije poslodavaca,
trgovačka udruženja, sindikate
i nevladine organizacije
• regionalne ili lokalne službe za
prevenciju u području sigurnosti i
zaštite zdravlja na radu, osiguravatelje
i druge posredničke organizacije.

Pratite kampanju na
društvenim mrežama:
#EUhealthyworkplaces
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Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
poziva na podnošenje prijava za 15. natječaj za dodjelu
nagrada za dobru praksu u stvaranju zdravih mjesta rada
u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Natječaj
se organizira u okviru kampanje za razdoblje 2020.–2022. pod
nazivom Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja i njime
se odaje priznanje organizacijama koje daju važan i inovativan
doprinos poboljšanju sigurnosti i zaštite zdravlja sprečavajući
poremećaje mišićno-koštanog sustava na mjestu rada.

Uz podršku institucija EU i europskih
socijalnih partnera EU-OSHA vodi i kampanje
za zdrava mjesta rada, koje na nacionalnoj
razini koordinira mreža nacionalnih
središnjica Agencije. Cilj kampanje za
razdoblje 2020.–2022. pod nazivom Zdrava
mjesta rada smanjuju opterećenja jest
podizanje razine svijesti o poremećajima
mišićno-koštanog sustava povezanima s
radom i potrebi za njihovim upravljanjem
te promicanjem kulture sprečavanja rizika.

Europska agencija za sigurnost
i zdravlje na radu
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, ŠPANJOLSKA
E-pošta: information@osha.europa.eu
www.healthy-workplaces.eu
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Europska agencija za sigurnost i zdravlje
na radu (EU-OSHA) ulaže napore da bi
Europa bila sigurnije, zdravije i produktivnije
mjesto za rad. Agenciju, čije je sjedište u
Bilbau u Španjolskoj, utemeljila je Europska
unija 1994. Agencija istražuje, razvija i
širi pouzdane, uravnotežene i nepristrane
informacije o sigurnosti i zaštite zdravlja
te surađuje s organizacijama diljem
Europe da bi poboljšala uvjete rada.

