Sikkerhed og sundhed er godt for alle — både for dig og for arbejdspladsen.

Napo — sikkerhed
med et smil

Napo er helten i en række animationsfilm, der introducerer
emner omkring sikkerhed, sundhed og risikoforebyggelse på
arbejdspladsen på en munter og tankevækkende måde.
Napo og hans kolleger udtrykker sig uden ord, så man uanset
alder og kultur kan forstå og identificere sig med figuren, lige fra
yngste medarbejdere til den øverste ledelse.
Napo er en typisk arbejdstager i en hvilken som helst virksomhed
eller sektor. Ofte kommer han og hans arbejdskammerater ud for
farer og risikable situationer, der er almindelige på arbejdspladsen.
Men de sætter aktivt ind på at identificere risici og foreslå
praktiske løsninger for deres ledere.
Napo er nu blevet den vigtigste ambassadør for EU-OSHA’s
kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og mange af hans
film har sammenhæng med kampagnerne eller støtter dem.

Napo er en original idé udtænkt af en gruppe af arbejdsmiljøformidlere som svar på behovet
for informationsprodukter af høj kvalitet, der kan nedbryde nationale grænser og overvinde
forskelle i kultur, sprog og praktiske behov mellem arbejdstagerne.
Napo-filmene dækker en bred række emner inden for sikkerhed og sundhed, f.eks.:
• arbejdsrelateret stress

• forebyggelse af fald og snublen

• smerter i muskler og led

• skadelige stoffer og materialer.

• færdselssikkerhed
Napo-konsortiet har på nuværende tidspunkt otte medlemmer: AUVA (Østrig), CIOP
(Polen), DGUV (Tyskland), EU-OSHA (EU), INAIL (Italien), INRS (Frankrig), SUVA (Schweiz)
og TNO (Nederlandene).

Læring med Napo
Napo for lærere

Napo på arbejdspladsen
Napo-film kan bruges på mange måder —
i sikkerhedsbriefinger, til toolbox-møder og
i diskussioner på arbejdspladsen eller som
støtte i faglige og introduktionskurser.

Napo-konsortiet udsender regelmæssigt nye film.
Se og download filmene på:
www.napofilm.net
Følg #napofilms på de sociale medier.
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Dette onlineværktøjssæt fører børn fra
de mindste klasser i skolen ind i emner
omkring sundhed og sikkerhed på
en pædagogisk, og samtidig sjov og
fantasifuld måde ved hjælp af Napo-klip.
Studiepakkerne indeholder budskaber
og læringsmål, kreative aktiviteter med
onlineredskaber og eksempler på 45
minutters lektionsplaner.

