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a

Tohtoročný Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zvyšuje
informovanosť o kampani Zdravé pracoviská 20-22 , ktorá prebieha od októbra
2020. S témou: Zdravé pracoviská odľahčujú záťaž , sa táborník zaoberá
prevenciou pracovných muskuloskeletálnych porúch (MSD) ).
Kampaň sa zameriava na rôzne „ prioritné oblasti “ v rámci širokej témy MSD a
doteraz prevencia, fakty a čísla, chronické stavy a sedavá práca zhromaždili rôzne
zdroje, ako sú informačné listy, infografiky, prezentácie, správy. , Články OSHwiki
a mnoho ďalších.
Od októbra 2020 bolo publikovaných aj mnoho spravodajských článkov, ktoré
poukazujú na rôzne uhly pohľadu na tieto prioritné oblasti. Rozmanitosť
pracovníkov je ďalšou prioritnou oblasťou, na ktorú sa treba zamerať od
novembra 2021 do januára 2022.
EU-OSHA
spolupracuje
s
rozsiahlou
sieťou národných
kontaktných
miest , oficiálnych partnerov kampane , mediálnych partnerov a veľvyslancov
BOZP zo siete Enterprise Europe Network . Spolupracujú na zvyšovaní
informovanosti počas Európskeho týždňa a organizujú mnoho podujatí vrátane
konferencií, súťaží, školení, výstav a networkingu a podujatí osvedčených
postupov, online aj na mieste (povolenie pandémie COVID-19). Tento rok sa

partneri môžu zamerať na Európsky týždeň na ktorúkoľvek z prioritných oblastí,
ktoré už sú k dispozícii, alebo na akúkoľvek inú zaujímavú tému prevencie MSD.
Existuje mnoho spôsobov, ako sa zapojiť do kampane.
Pripojte sa k Európskemu týždňu a oslavujte s agentúrou EU-OSHA a jej partnermi!

Kľúčové ciele kampane
Nezabudnite na kľúčové ciele svojej kampane.
•

Zvyšovať povedomie o problémoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
vrátane ich príčin u vedúcich pracovníkov, zamestnancov a ľudí, ktorí im v týchto
otázkach radia, napríklad zdravotníckych pracovníkov.

•

Poskytujte praktické riešenia prostredníctvom „modelov dobrej praxe“.

•

Zvýšiť znalosti pracovnej sily o príslušných právnych predpisoch a povzbudiť
organizácie, aby ich dodržiavali.

•

Ľudia upozorňujú na nové rizikové sa a ich možných riešení.

•

Získajte podporu pri zmenách legislatívy alebo usmernení.

•

Postavte svoju organizáciu ako autoritu v oblasti BOZP a cenného partnera.

Prioritné oblasti

Kampaň „Zdravé pracoviská odľahčuje záťaž“ je rozdelená do niekoľkých prioritných oblastí,
ktoré sa počas kampane propagujú pomocou špeciálnych komunikačných a propagačných
balíčkov.
Každá oblasť pokrýva konkrétnu tému súvisiacu s MSD. Na udržanie dynamiky kampane je
každé tri až štyri mesiace vydávané množstvo materiálov vrátane správ, informačných listov,
infografík a prípadových štúdií.

Telepráca: chrániť telepracujúcich v budúcnosti vďaka
poznatkom z minulosti

Zdá sa, že telepráca zostane súčasťou nášho života aj po skončení pandémie ochorenia COVID-19. Čo
sa môžeme naučiť od podnikov, kde existovala telepráca už pred pandémiou, pokiaľ ide o bezpečnosti a
ochranu zdravia zamestnancov?
Naša správa vychádza z najnovších údajov získaných napríklad z prieskumu ESENER, aby
charakterizovala telepracujúcich a podniky so zavedenou teleprácou. Poukazuje na pracovné riziká,
ktorým sú vystavení telepracujúci, a na preventívne opatrenia prijaté na ich riešenie.
Štúdia prináša fakty a čísla, ktoré sú potrebné pri príprave a realizácii dohôd o telepráci, pričom sa
osobitná pozornosť zameriava na prevenciu psychosociálnych rizík a poškodení podporno-pohybovej
sústavy.
Stiahnite si novú správu o telepráci - vychádzajúcu z výskumu v teréne v troch členských štátoch EÚ
Pozrite si praktické tipy, ako zaručiť maximálne bezpečnú a zdravú teleprácu
Oboznámte sa so správou o právnych predpisoch EÚ v oblasti telepráce
Prečítajte si našu najnovšiu správou s príkladmi postupov v podnikoch a sociálneho dialógu v oblasti
telepráce
Spoznajte naše nástroje a zdroje preventívnych opatrení BOZP pre telepracujúcich

