Is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol jirrigwardaw lil kulħadd. Tajjeb għalik. Tajjeb għall-kumpanija.

Postijiet tax-Xogħol li Jġibu
’l Quddiem Is-Saħħa
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Premjijiet ta’ Prattika Tajba f’Postijiet
tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa
Sejħa għan-nomini

L-immaniġġjar ta’ mard muskoloskeletali
fuq il-post tax-xogħol

Din il-kampanja tqajjem kuxjenza dwar
l-MSDs relatati max-xogħol u l-importanza
li l-impjegaturi, il-maniġers u l-impjegati
jaħdmu flimkien biex jipprevjenu u
jimmaniġġjawhom. Din għandha l-għan li
tgħin lill-kumpaniji jindirizzaw l-MSDs b’mod
sistematiku billi tipprovdi pariri u eżempji
ta’ prattika tajba u studji ta’ każijiet, flimkien
ma’ materjali u riżorsi oħra ta’ informazzjoni.
Il-Kampanja dwar il-Postijiet taxXogħol li jġibu ’l Quddiem is-Saħħa
2020–22 għandha l-objettivi li ġejjin:
1. li tqajjem sensibilizzazzjoni dwar
l-importanza u r-rilevanza talprevenzjoni tal-MSDs billi tipprovdi
fatti u ċifri dwar l-esponiment għallMSDs u l-impatt tagħhom;
2. li tippromwovi l-valutazzjoni tar-riskju
u l-immaniġġjar proattiv ta’ MSDs
relatati max-xogħol billi tipprovdi
aċċess għal riżorsi tal-MSDs, bħal
għodod, gwida u materjal awdjoviżiv;
3. li turi li l-MSDs huma kwistjoni għal
kull persuna f’kull tip ta’ post taxxogħol f’kull settur u jistgħu jiġu

indirizzati b’suċċess, inkluż billi
jingħataw eżempji ta’ prattika tajba;
4. li ttejjeb l-għarfien dwar riskji
ġodda u emerġenti u żviluppi
oħra fir-rigward tal-MSDs;
5. li żżid l-għarfien dwar l-importanza
tar-riintegrazzjoni u ż-żamma
ta’ ħaddiema b’MSDs kroniċi u
kif dan jista’ jsir fil-prattika;
6. li timmobilizza u tistimula kollaborazzjoni
effettiva bejn il-partijiet ikkonċernati
differenti billi tiġborhom flimkien u
tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni,
għarfien u prattiki tajba.
Aktar informazzjoni dwar din il-kampanja
tista’ tinstab fuq www.healthy-workplaces.eu

Fl-Ewropa, il-mard muskoloskeletali
(MSDs) huma l-problema
l-aktar prevalenti tas-saħħa
relatata max-xogħol.
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Il-mard muskoloskeletali (MSDs) huwa
l-problema tas-saħħa l-aktar prevalenti relatata
max-xogħol fl-Ewropa, u huwa fost il-kawżi
l-aktar komuni ta’ diżabilità, liv minħabba
mard u rtirar kmieni. Bħala riżultat, dawn
mhux biss inaqqsu l-kwalità tal-ħajja talħaddiema individwali, iżda huma wkoll ta’
detriment kbir għan-negozji u l-ekonomiji
nazzjonali. Għalhekk, din il-problema
għandha tiġi indirizzata sabiex tittejjeb
is-saħħa u l-benesseri tal-ħaddiema, biex ilkumpaniji jsiru aktar kompetittivi u jitnaqqas
il-piż fuq is-sistemi nazzjonali tas-saħħa.

Premjijiet ta’ Prattika Tajba f’Postijiet
tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa

L-għan speċifiku tal-Premjijiet ta’ Prattika
Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu
’l Quddiem is-Saħħa 2020–22 huwa
li jiġu enfasizzati eżempji ewlenin ta’
organizzazzjonijiet li jipprevjenu u
jimmaniġġjaw b’mod attiv l-MSDs
fuq il-post tax-xogħol. L-EU-OSHA qed
tfittex eżempji li juru approċċ olistiku
għall-immaniġġjar tas-sikurezza u s-saħħa
okkupazzjonali (OSH), kemm

mal-impjegaturi kif ukoll mal-impjegati
impenjati li jaħdmu flimkien biex
jipprevjenu l-MSDs. Il-ġurija se tkun
qed tfittex ukoll interventi li huma kemm
sostenibbli kif ukoll trasferibbli.
L-EU-OSHA tilqa’ applikazzjonijiet mingħand
l-organizzazzjonijiet u l-individwi kollha
interessati mill-Ewropa kollha, kif ukoll
mingħand intermedjarji bħal sħab soċjali,
prattikanti u professjonisti fil-qasam tassigurtà u tas-saħħa, u konsulenti dwar
l-OSH fil-livell tal-post tax-xogħol.
F’April tal-2022, ir-rebbieħa se jitħabbru u
se jirċievu l-premjijiet tagħhom f’ċerimonja
aktar tard matul is-sena. Se jiġu ċċelebrati
wkoll il-kisbiet tal-organizzazzjonijiet
kollha li pparteċipaw. Id-dettalji ta’ dawk
kollha ppremjati u l-eżempji mfaħħra se
jiġu promossi fl-Ewropa kollha u se jiġu
ppubblikati fuq is-sit web tal-EU-OSHA.
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L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa
fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) flimkien
mal-Istati Membri, torganizza l-Premjijiet ta’
Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol
li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa fl-istess
waqt mal-Kampanji tagħha dwar Postijiet
tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa. Ilpremjijiet jgħinu biex jintwerew il-benefiċċji
ta’ sigurtà u ta’ saħħa tajbin fuq il-post
tax-xogħol, u jservu bħala pjattaforma
għall-kondiviżjoni u għall-promozzjoni
tal-aħjar prattiki fl-Ewropa kollha.

X’tipi ta’ prattika tajba jistgħu jiġu sottomessi?
Jista’ jiddaħħal kwalunkwe eżempju
tal-ħajja reali ta’ approċċi innovattivi
u effettivi għall-immaniġġjar talOSH għall-prevenzjoni tal-MSD.
L-applikazzjonijiet għall-kompetizzjoni
għandhom jiddeskrivu b’mod ċar ilmod kif ġew implimentati l-prattiki ta’
mmaniġġjar tajjeb fuq il-post tax-xogħol
u x’riżultati nkisbu, fosthom aspetti bħal:

• kif ir-riskji relatati mal-MSDs ġew
eliminati permezz ta’ soluzzjonijiet taddisinn (“disinn ergonomiku”); eżempji
ta’ disinn tal-post tax-xogħol, id-disinn
ta’ tagħmir tax-xogħol, proċessi, eċċ.
huma partikolarment imħeġġa;

• kif il-valutazzjoni tar-riskju ġiet
organizzata b’mod komprensiv u
effettiv, li jkopri r-riskji rilevanti kollha
għall-gruppi kollha ta’ ħaddiema;

• kif ġew implimentati miżuri ta’ appoġġ,
bħal adattamenti/titjib fil-post taxxogħol biex jiġi żgurat li ħaddiem li
diġà jsofri minn MSD jista’ jkompli
jaħdem jew seta’ jirritorna għax-xogħol.
L-MSD tista’ tkun relatata max-xogħol
jew mhux relatata max-xogħol.

• il-mod li bih ġiet segwita
l-ġerarkija tal-prevenzjoni;

• il-modi li bihom żdiedet is-sensibilizzazzjoni
u ġiet imħeġġa kultura ta’ prevenzjoni;

L-indirizzar tal-MSDs se jtejjeb is-saħħa u l-benesseri
tal-ħaddiema, jagħmel lill-kumpaniji aktar kompetittivi
u jnaqqas il-piż fuq is-sistemi nazzjonali tas-saħħa.

X’għandu juri l-eżempju li jiddaħħal
għall-kompetizzjoni?
Il-ġurija tripartitika se tkun qed tfittex
evidenza ta’:
• approċċ olistiku għas-sigurtà u għassaħħa fuq il-post tax-xogħol;
• titjib reali u li jista’ jintwera fis-sigurtà
u s-saħħa fir-rigward tal-MSDs
relatati max-xogħol;
• il-prijoritizzazzjoni ta’ miżuri kollettivi fuq
interventi li jiffokaw fuq l-individwu;
• parteċipazzjoni effettiva u l-involviment
tal-ħaddiema u tarrappreżentanti tagħhom;
• is-sostenibbiltà tal-intervent maż-żmien;

• it-trasferibbiltà lejn postijiet oħrajn taxxogħol (fi Stati Membri oħrajn, f’setturi
differenti u ta’ daqsijiet differenti);
• it-tempestività (l-intervent għandu jkun
riċenti jew mhux imxandar ħafna).
Barra minn hekk, l-intervent għandu jissodisfa
u, idealment, jisboq ir-rekwiżiti leġiżlattivi
rilevanti tal-Istat Membru li fih ikun ġie
implimentat. Prodotti, għodod u servizzi
żviluppati għal skopijiet kummerċjali ma jiġux
ikkunsidrati fil-kompetizzjoni.
Żur is-sit web — https://healthy-workplaces.
eu/mt/get-involved/good-practice-awards —
għal eżempji tal-aħjar prattiki li ġew
ippremjati fi snin preċedenti.
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L-MSDs huma kwistjoni għal kull persuna f’kull tip ta’ post taxxogħol f’diversi setturi u jistgħu jiġu indirizzati b’suċċess.

Min jista’
jipparteċipa?
Kull organizzazzjoni attiva fl-Istati Membri
tal-UE, fil-pajjiżi kandidati u fil-pajjiżi
kandidati potenzjali, kif ukoll membri talAssoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles
(EFTA) tista’ tissottometti applikazzjoni ta’
prattika tajba għall-kompetizzjoni, inkluż:
• intrapriżi individwali jew
organizzazzjonijiet ta’ kull daqs;
• persuni li jipprovdu taħriġ u membri
tal-komunità edukattiva;

Kif tipparteċipa?
L-applikazzjonijiet kollha l-ewwel jiġu
ġġudikati fuq livell nazzjonali min-netwerk
tal-punti fokali tal-EU-OSHA. Imbagħad
ir-rebbieħa nazzjonali jipparteċipaw
fil-kompetizzjoni pan-Ewropea, u wara
dan jintgħażlu r-rebbieħa globali.
Is-sieħeb tan-netwerk fil-pajjiż tiegħek
jipprovdilek id-dettalji dwar kif tista’
tidħol għall-kompetizzjoni. Żur https://
healthy-workplaces.eu/mt/get-involved/
good-practice-awards biex tara kif
tikkuntattja l-punt fokali nazzjonali tiegħek
u tiċċekkja l-iskadenzi nazzjonali.

• organizzazzjonijiet tal-impjegaturi,
assoċjazzjonijiet tal-kummerċ, trejdjunjins
u organizzazzjonijiet mhux governattivi;
• servizzi ta’ prevenzjoni reġjonali jew lokali
tal-OSH, servizzi tal-assigurazzjoni, u
organizzazzjonijiet intermedjarji oħrajn.

Segwi l-kampanja
fuq il-midja soċjali:
#EUhealthyworkplaces
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L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post taxXogħol (EU-OSHA) qiegħda tilqa’ applikazzjonijiet għallparteċipazzjoni fil-15-il edizzjoni tal-Premjijiet ta’ Prattika
Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem isSaħħa fis-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali fuq il-post taxxogħol. Bħala parti mill-kampanja tal-2020–22 dwar Postijiet
tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa, il-kompetizzjoni
għandha l-għan li tirrikonoxxi lil dawk l-organizzazzjonijiet
li jagħtu kontribut eċċezzjonali u innovattiv għas-sigurtà
u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol billi jipprevjenu l-mard
muskoloskeletali fuq il-post tax-xogħol.

L-EU-OSHA tieħu ħsieb ukoll il-Kampanji dwar
il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem
is-Saħħa, appoġġati mill-istituzzjonijiet tal-UE
u s-sħab soċjali Ewropej, u kkoordinati fil-livell
nazzjonali min-netwerk ta’ punti fokali tal-Aġenzija.
Il-kampanja tal-2020–22, Postijiet tax-Xogħol li
Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jaffu l-Piż, għandha
l-għan li tqajjem kuxjenza dwar l-MSDs relatati
max-xogħol u l-bżonn li jiġu mmaniġġjati u li
tiġi promossa kultura ta’ prevenzjoni tar-riskju.

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà
u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol
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L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa
fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) hija impenjata
li tagħmel lill-Ewropa post tax-xogħol aktar sigur,
aktar f’saħħtu u aktar produttiv. Imwaqqfa millUnjoni Ewropea fl-1994 u bbażata f’Bilbao, Spanja,
l-Aġenzija tagħmel riċerka, tiżviluppa u tqassam
informazzjoni affidabbli, bilanċjata u imparzjali
dwar is-sigurtà u s-saħħa, filwaqt li tinteraġixxi
fuq in-netwerks ma’ organizzazzjonijiet fl-Ewropa
kollha sabiex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol.

