Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră, a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.

Locurile de muncă sănătoase
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Premiile pentru bune practici din cadrul
campaniei„Locuri de muncă sigure și sănătoase”
Apel pentru nominalizări

Gestionarea afecțiunilor musculoscheletice
de origine profesională la locul de muncă

Această campanie crește gradul de
sensibilizare cu privire la AMS de origine
profesională și la importanța colaborării
angajatorilor, managerilor și angajaților în
vederea prevenirii și gestionării acestora.
Scopul campaniei este de a ajuta companiile
să abordeze AMS în mod sistematic, oferind
sugestii și ghiduri practice, exemple de
bune practici și studii de caz, precum și
alte materiale de informare și resurse.
Campania „Locuri de muncă
sigure și sănătoase” 2020-2022
are următoarele obiective:
1. creșterea gradului de sensibilizare
cu privire la importanța și relevanța
prevenirii AMS de origine profesională
prin oferirea de fapte și cifre privind
expunerea la AMS și impactul acestora;
2. promovarea evaluării riscurilor
și a gestionării proactive a AMS
oferind acces la resurse referitoare
la AMS, cum ar fi instrumente,
ghiduri și materiale audiovizuale;
3. demonstrarea faptului că AMS
constituie o problemă pentru toată
lumea, în toate tipurile de locuri de
muncă din toate sectoarele și că poate

fi abordată cu succes, inclusiv prin
oferirea de exemple de bune practici;
4. îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la
riscurile noi și emergente și la alte evoluții
asociate AMS de origine profesională;
5. creșterea gradului de sensibilizare cu
privire la importanța reintegrării și
păstrării lucrătorilor cu AMS cronice
în câmpul muncii și la modul în
care aceasta se poate realiza;
6. mobilizarea și stimularea colaborării
efective între diferitele părți interesate
prin aducerea lor la aceeași masă și
facilitarea schimbului de informații,
cunoștințe și bune practici.
Mai multe informații despre campanie pot fi
consultate la: https://healthy-workplaces.eu

Afecțiunile musculoscheletice
(AMS) reprezintă cea mai frecventă
problemă de sănătate legată de
locul de muncă din Europa.
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Afecțiunile musculoscheletice (AMS) reprezintă
cea mai frecventă problemă de sănătate legată
de locul de muncă din Europa și se numără
printre principalele cauze ale incapacității
de muncă, ale concediului medical și ale
pensionării anticipate. În consecință, acestea
nu reduc doar calitatea vieții lucrătorilor, ci și
afectează grav întreprinderile și economiile
naționale. Prin urmare, această problemă
trebuie abordată în vederea îmbunătățirii
sănătății și stării de bine a lucrătorilor, creșterii
competitivității companiilor și reducerii sarcinii
asupra sistemelor naționale de sănătate.

Premiile pentru bune practici din cadrul
campaniei„Locuri de muncă
sigure și sănătoase”

Scopul specific al Premiilor pentru bune
practici din cadrul campaniei „Locuri de
muncă sigure și sănătoase” 2020-2022 este
de a evidenția exemplele remarcabile de
organizații care previn și gestionează
activ AMS la locul de muncă. EU-OSHA
încearcă să găsească exemple care să
demonstreze o abordare holistică a
gestionării securității și sănătății în muncă

(SSM), cu angajatori și angajați hotărâți
să colaboreze în vederea prevenirii AMS.
Juriul va urmări, de asemenea, intervențiile
care sunt atât durabile, cât și transferabile.
EU-OSHA lansează invitația de înscriere
pentru toate organizațiile și persoanele
interesate din Europa, precum și pentru
persoane cu rol intermediar, cum ar fi
partenerii sociali, specialiștii și practicienii
în domeniul sănătății și securității,
precum și consultanții în materie de
SSM la nivelul locului de muncă.
În aprilie 2022, vor fi anunțați câștigătorii,
care își vor primi premiile în cadrul unei
ceremonii ce va avea loc mai târziu în cursul
anului. Realizările tuturor organizațiilor care
au participat vor fi, de asemenea, sărbătorite.
Toate exemplele care au primit premii și
mențiuni vor fi distribuite la scară largă în
Europa și vor fi publicate pe site-ul EU-OSHA.
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Agenția Europeană pentru Securitate și
Sănătate în Muncă (EU-OSHA), împreună
cu statele membre, organizează Premiile
pentru bune practici din cadrul
campaniei „Locuri de muncă sigure și
sănătoase”, alături de campaniile sale
„Locuri de muncă sigure și sănătoase”.
Premiile contribuie la ilustrarea beneficiilor
bunelor practici în materie de securitate și
sănătate în muncă, constituind o platformă
pentru împărtășirea și promovarea
bunelor practici în întreaga Europă.

Ce tipuri de bune practici pot intra în concurs?
Pot intra în concurs orice exemple din viața
reală de metode de gestionare eficientă
în domeniul SSM pentru prevenirea
AMS. Candidații trebuie să ilustreze clar
modul în care s-au pus în aplicare bunele
practici de gestionare la locul de muncă și
rezultatele obținute, inclusiv aspecte precum:
• modul în care evaluarea riscurilor a fost
organizată într-o manieră cuprinzătoare și
eficace, acoperind toate riscurile relevante
pentru toate grupurile de lucrători;
• modul în care a fost urmărită
ierarhia măsurilor de prevenire;
• modul în care au fost eliminate riscurile
de AMS prin introducerea de soluții de

configurare („configurare ergonomică”);
sunt încurajate în special exemplele
de configurare a locului de muncă,
de configurare a echipamentului
de muncă, a proceselor etc.;
• modurile în care a fost crescut
gradul de sensibilizare și a fost
încurajată o cultură a prevenirii;
• modul în care au fost puse în aplicare
măsurile de sprijin, cum ar fi adaptările/
îmbunătățirile de la locul de muncă,
pentru a asigura faptul că un lucrător care
suferă deja de AMS ar putea continua
să muncească sau ar putea reveni la
locul de muncă. AMS poate să fie sau
să nu fie de origine profesională.

Abordarea AMS va îmbunătăți sănătatea și starea de bine
lucrătorilor, va crește competitivitatea companiilor și va
reduce sarcina asupra sistemelor naționale de sănătate.

Ce trebuie să demonstreze concurenții?
Juriul tripartit va căuta dovezi privind:
• o abordare holistică a securității
și sănătății în muncă;
• îmbunătățiri reale și demonstrabile în
domeniul securității și sănătății în ceea
ce privește AMS de origine profesională;
• acordarea de prioritate măsurilor colective
față de intervențiile axate pe individ;
• participarea și implicarea efectivă a
lucrătorilor și a reprezentanților acestora;

În plus, intervenția trebuie să respecte și, în
mod ideal, să depășească cerințele legislative
relevante ale statului membru în care a fost
pusă în practică. Produsele, instrumentele
și serviciile dezvoltate în scopuri comerciale
nu vor fi luate în considerare în cadrul
concursului.
Vizitați site-ul EU-OSHA –https://healthyworkplaces.eu/ro/get-involved/how-getinvolved –pentru a vedea exemplele de
bune practici care au fost premiate în anii
anteriori.

• durabilitatea intervenției în timp;
• transferabilitatea la alte locuri de muncă
(din alte state membre, din sectoare
diferite de activitate și de diferite mărimi);
• noutatea (intervenția trebuie să fie
recentă sau să nu fie amplu cunoscută).
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AMS reprezintă o problemă pentru toată lumea, în toate tipurile de
locuri de muncă din toate sectoarele și poate fi abordată cu succes.

Cine poate participa? Mod de participare
Pot fi înscrise în concurs bune practici
de către toate organizațiile active în
statele membre ale UE, țările candidate
și potențial candidate, precum și țările
membre ale Asociației Europene a
Liberului Schimb (AELS), inclusiv:
• întreprinderi sau organizații individuale,
indiferent de dimensiunea acestora;
• furnizori de servicii de formare și
membri ai comunității educaționale;
• organizații patronale, asociații comerciale,
sindicate și organizații neguvernamentale;

În prima fază, toate înscrierile sunt evaluate
la nivel național de rețeaua de puncte focale
a EU-OSHA. Câștigătorii etapei naționale
participă apoi la concursul paneuropean, în
urma căruia sunt selectați câștigătorii finali.
Puteți afla detalii privind modul de
înscriere la concurs de la partenerul de
rețea din țara dumneavoastră. Vizitați
https://healthy-workplaces.eu/ro/getinvolved/good-practice-awards pentru
a afla cum puteți lua legătura cu punctul
focal sau pentru a afla termenele de
înscriere din țara dumneavoastră.

• servicii regionale sau locale de prevenire
în domeniul SSM, servicii de asigurări
și alte organizații intermediare.

Urmăriți campania pe
rețelele de socializare:
#EUhealthyworkplaces
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Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă
(EU-OSHA) vă invită să vă înscrieți la cea de a 15-a ediție a
Premiilor pentru bune practici din cadrul campaniei
„Locuri de muncă sigure și sănătoase” în domeniul
securității și sănătății în muncă. În cadrul campaniei
„Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară”
2020-2022, concursul este menit să aducă recunoaștere
organizațiilor care au o contribuție remarcabilă și inovatoare
în domeniul securității și sănătății prin prevenirea afecțiunilor
musculoscheletice la locul de muncă.

De asemenea, EU-OSHA desfășoară campanii pentru
locuri de muncă sigure și sănătoase sprijinite
de instituțiile Uniunii Europene și de partenerii
sociali europeni și coordonate la nivel național de
rețeaua de puncte focale a agenției. Campania
„Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai
ușoară” 2020-2022 urmărește creșterea gradului de
sensibilizare în legătură cu AMS de origine profesională
și cu necesitatea de gestionare a acestora și de
promovare a unei culturi de prevenire a riscurilor.

Agenția Europeană pentru
Securitate și Sănătate în Muncă
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Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate
în Muncă (EU-OSHA) contribuie la transformarea
Europei într-un loc mai sigur, mai sănătos și mai
productiv pentru muncă. Înființată de Uniunea
Europeană în 1994 și având sediul în Spania, la
Bilbao, agenția cercetează, elaborează și difuzează
informații de încredere, echilibrate și imparțiale
privind sănătatea și securitatea, colaborând
în rețea cu organizații din întreaga Europă în
vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă.

