
2016 m. metinės ataskaitos santrauka

Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra



2016 m. metinės ataskaitos santrauka 

 Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra – EU-OSHA 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe Direct – tai paslauga, padėsianti Jums rasti atsakymus į klausimus 
apie Europos Sąjungą 

 
Informacija teikiama nemokamai telefonu (*): 

00 800 6 7 8 9 10 11 
(*) Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio 

paslaugų teikėjai gali imti mokestį, taip pat gali reikėti mokėti, jeigu skambinsite taksofonu arba 
viešbučio telefonu). 

 

 

 

 

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. 

Ji prieinama per portalą Europa (http://europa.eu). 

 

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2017 

 

 

ISBN 978-92-9496-317-8 

ISSN 1977-2548 

doi:10.2802/318440 

Katalogo numeris TE-AF-17-001-LT-N 

 

 

© Europos  darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, 2017 

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį. 

 

Nuotraukos 

Viršelis: © SHUTTERSTOCK/Branislav Nenin, © SHUTTERSTOCK/science photo, 

© SHUTTERSTOCK/bikeriderlondon, © EU-OSHA/Stoyko Sabotanov 



2016 m. metinės ataskaitos santrauka 

 Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra – EU-OSHA 2 

2016-ieji Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai (EU-OSHA) buvo svarbūs metai – ji skleidė 
svarbią informaciją, įgyvendindama kelis pavyzdinius projektus, tarp jų– antrąją Europos įmonių 
apklausą apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) ir didelį Europos Parlamento užsakytą projektą 
„Saugesnė ir sveikesnė darbo vieta bet kokiame amžiuje – senėjančios darbo jėgos sauga ir sveikata“. 

Tai buvo labai sėkmingi metai 2016–2017 m. saugių darbo vietų kampanijai – pristatytas naudotojams 
patogus e. vadovas ir duomenų vizualizavimo priemonė. Visi šie laimėjimai – tai EU-OSHA darbuotojų 
sunkaus darbo ir atsidavimo bei didžiulės nacionalinių ryšių punktų ir kampanijos partnerių paramos 
rezultatas. 

 

1 Pasirengimas pokyčiams 
2016 m. kovo mėn. EU-OSHA pradėjo naują 2 metų 
trukmės projektą „Naujos ir kylančios darbuotojų saugos 
ir sveikatos rizikos, susijusios su informacinėmis ir ryšių 
technologijomis ir darbo vykdymo vieta, perspektyvų iki 
2025 m. įvertinimas“. Įgyvendinant šį projektą, 
analizuojamas galimas informacinių ir ryšių technologijų 
pažangos ir darbo vykdymo vietos pokyčių poveikis 
darbuotojų saugai ir sveikatai. Šis projektas ne tik 
skatina diskutuoti apie galimas politikos strategijas ir 
priemones – jo rezultatai suteiks informacijos ES ir 
nacionalinės politikos formuotojams bei socialiniams 
partneriams. 

EU-OSHA užsakytų trijų ekspertinių apžvalgų apie visuomenės patalką, robotų techniką ir rezultatyvumą 
gerinančias medžiagas autoriai pristatė savo straipsnius EU-OSHA valdančiosios tarybos seminare 
2016 m. sausio mėn. Taip pat buvo užsakytos dvi ekspertinės apžvalgos 3D spausdinimo ir darbuotojų 
stebėsenos programinės įrangos temomis, kurios bus paskelbtos vėliau 2017 m. 

 
2 Faktai ir skaičiai 
2.1 Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER) 
2014 m., vykdant antrąją tyrimo ESENER apklausą, buvo ištirta beveik 50 000 darbo vietų 36 šalyse. 
2016 m. kovo mėn. buvo paskelbta apžvalginė ataskaita, o 2016 m. lapkričio mėn. įvykusiame Europos 
Komisijos Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto plenariniame posėdyje buvo pristatytos 
šių dviejų tolesnių tyrimų1 išvados. 2016 m. buvo pradėti dar du tolesni tyrimai dėl psichosocialinės 
rizikos (1) ir darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymo praktikos (2); jų rezultatai bus paskelbti 
2018 m. Tyrimo ESENER-2 išvados buvo pristatytos keliuose renginiuose nacionaliniu ir tarptautiniu 

                                            
 
1 „Darbuotojų dalyvavimas valdant darbuotojų saugą ir sveikatą“, įskaitant pagrindinę ataskaitą, santrauką ir septynias šalių 

ataskaitas, ir trijų didelių darbuotojų saugos ir sveikatos tyrimų – ESENER-2, 2013 m. ES darbo jėgos tyrimo dėl nelaimingų 
atsitikimų darbe ad hoc modulio ir 6-ojo Europos darbo sąlygų tyrimo (EWCS) – bendra analizė, paskelbta pagrindinės 
ataskaitos ir santraukos forma. 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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lygmenimis. Vienas iš galutinių projektų bus tyrimo ESENER-2 vertinimas; jo rezultatai bus panaudoti 
rengiant tyrimą ESENER-3, kuris bus atliekamas 2019 m. pradžioje. 

2.2 DSS apžvalgos 
2016 m. buvo užbaigtas bandomasis 3 metų trukmės projektas „Saugesnė ir sveikesnė darbo vieta 
visoms amžiaus grupėms – senėjančios darbo jėgos sauga ir sveikata“. Pagrindinis šio projekto tikslas 
buvo ištirti, kaip būtų galima gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą, atsižvelgiant į darbo jėgos senėjimo 
keliamus iššūkius, ir padėti plėtoti politiką šioje srityje. Pagrindinės ataskaitos išvados pateikiamos 
galutinėje analitinėje ataskaitoje „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“. 

2016 m. buvo paskelbti 3 metų trukmės projekto, kurio tikslas buvo 
nustatyti veiksmingas politikos kryptis, strategines priemones ir 
praktinį požiūrį į DSS valdymą labai mažose ir mažosiose įmonėse, 
pirminiai rezultatai. Ataskaita „Darbuotojų saugos ir sveikatos 
užtikrinimo veiklos labai mažose ir mažosiose Europos Sąjungos 
įmonėse sąlygos ir priemonės. SESAME projektas“ patvirtina labai 
mažų ir mažųjų įmonių svarbą ES ekonomikai, bet joje taip pat 
akcentuojami nerimą keliantys klausimai, susiję su darbuotojų 
sauga ir sveikata, ir atkreipiamas dėmesys į veiksnius, lemiančius 
prastą DSS valdymą mažose įmonėse. 2017 m. bus paskelbta dar 
viena ataskaita – situacija labai mažose ir mažosiose įmonėse 

dirbančių darbuotojų ir tokių įmonių savininkų požiūriu. 

2016 m. buvo tęsiami darbai, susiję su kiekvienu iš DSS apžvalgos su darbu susijusių ligų ir 
nedarbingumo klausimais projektu. 2017 m. vasario 4 d., minint Pasaulinę kovos su vėžiu dieną, buvo 
paskelbta su pirmu projektu „Reabilitacija ir grįžimas į darbą išsigydžius vėžį“ susijusi literatūros 
apžvalga. Vėliau 2017 m. bus paskelbtos su kitais projektais2 
susijusios literatūros apžvalgos. 

Įgyvendinant kitą DSS apžvalginį projektą „Darbuotojų saugos 
ir sveikatos sąnaudos ir nauda“, siekiama įvertinti DSS reikšmę 
visuomenei, siekiant padėti politikos formuotojams, 
mokslininkams ir tarpininkams priimti informacija pagrįstus 
sprendimus DSS politikos ir praktikos klausimais. 2016 m. buvo 
paskelbta pirminė duomenų apžvalgos „Išlaidų dėl su darbu 
susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų apskaičiavimas. Europos 
duomenų šaltinių analizė“ ataskaita. 2016 m. buvo pradėta 
pirma šio projekto antrojo etapo pakopa. Vėliau 2017 m. bus 
pristatyta duomenų vizualizacijos priemonė, po to bus 
pristatytas pažangesnis sąnaudų modelis. 

 

                                            
 
2 Biologinių veiksnių sukeliamos su darbu susijusios ligos ir su darbu susijusių ligų nustatymo naudojant apsaugos ir įspėjimo 

sistemas metodai. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
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3 DSS valdymo priemonės 
OiRA (angl. Online interactive Risk Assessment) – tai EU-OSHA pavyzdinė internetinė platforma, kurioje 
Europos įmonėms suteikiama galimybė naudotis nemokamomis internetinėmis sąveikiosiomis 
priemonėmis darbo vietoje kylančiai rizikai įvertinti. Šios priemonės yra pritaikytos atsižvelgiant į 
konkrečius skirtingų sektorių poreikius ir nacionalines aplinkybes. 2017 m. sausio mėn. pradėjo veikti 
2016 m. atnaujinta OiRA svetainė. Iki 2016 m. pabaigos buvo paskelbta per 100 OiRA priemonių ir 
naudojant šias priemones buvo atlikta daugiau kaip 50 000 rizikos vertinimų. OiRA bendruomenė yra 
pagrindinis šio projekto sėkmę lemiantis veiksnys. Visus 2016 metus EU-OSHA ir ši bendruomenė 
glaudžiai bendradarbiavo, siekdamos didinti informuotumą apie OiRA. Be to, EU-OSHA parengė 
reklaminį OiRA priemonių rinkinį, kurį numatoma pradėti naudoti 2017 m.; jis padės plėsti galimybes 
naudotis OiRA visoje Europoje. 

EU-OSHA taip pat yra įsipareigojusi padėti plėtoti kitas DSS e. priemones ir skatinti jas naudoti. Šiuo 
tikslu 2016 m. rugsėjo mėn. Bilbao buvo surengtas praktinis seminaras e. priemonių klausimais. 
Ekspertai skaitė pranešimus įvairiomis temomis, pradedant e. priemonių kūrimo apžvalgomis, baigiant 
galimybėmis sukurti mobiliesiems prietaisams skirtą taikomąją programinę įrangą atliekant tik penkis 
žingsnius! Kitą seminarą e. priemonių klausimais numatoma surengti 2017 m. rugsėjo mėn. Jo tema 
bus pavojingos medžiagos, į kurias bus sutelktas visas dėmesys įgyvendinant 2018–2019 m. saugių 
darbo vietų kampaniją. 

 

4 Informuotumo didinimas 
4.1 Kampanijos 
Įvertinus 2014–2015 m. vykdytą saugių darbo vietų kampaniją „Saugiose darbo vietose stresas yra 
valdomas“, prieita prie išvados, kad ši kampanija buvo sėkmingesnė nei bet kuri kita anksčiau vykdyta 
kampanija, ir kad ji tikrai paskatino tam tikrus pokyčius. EU-OSHA sieks įveikti kai kuriuos iššūkius, pvz., 
suteiks daugiau galimybių pritaikyti kampanijų medžiagą, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir, 
remdamasi įgyta patirtimi, rengsis 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanijai. 

2016 m. balandžio 15 d. buvo oficialiai pradėta 2016–
2017 m. saugių darbo vietų kampanija „Saugi darbo 
vieta visoms amžiaus grupėms“. Visas šios kampanijos 
dėmesys sutelktas į tai, kaip svarbu užkirsti kelią rizikai, 
siekiant išsaugoti tvarų profesinį gyvenimą. 

EU-OSHA nacionalinių ryšių punktų tinklas yra 
pagrindinė kiekvienos saugių darbo vietų kampanijos 
varomoji jėga, kadangi šie punktai koordinuoja 
kampanijos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. Jie 
organizuoja labai įvairią su kampanija susijusią veiklą, 
pvz., įvairius renginius, žiniasklaidai skirtą ir su 
viešaisiais ryšiais susijusią veiklą, ir būtent dėl jų 
pastangų ši kampanija padėjo suprasti, kodėl saugios ir 
tvarios darbo vietos yra gyvybiškai svarbios visų 
amžiaus grupių darbuotojams. 

Kampanijos „Saugi darbo vieta visoms amžiaus 
grupėms“ pradžios renginys, 2016 m. balandžio mėn. 
(Briuselis). 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
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Įgyvendinant šią kampaniją, buvo parengta labai daug medžiagos, įskaitant 25 kalbomis parengtą 
pagrindinį kampanijos informacijos rinkinį. Iki gruodžio mėn. pabaigos buvo išplatinta maždaug 800 000 
kampanijos medžiagos rinkinių. Tarp šiai kampanijai skirtų produktų buvo e. vadovas „Saugi darbo vieta 
visoms amžiaus grupėms“ ir internetinė vizualizacijos priemonė „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet 
kokiame amžiuje“, kurios suteikia galimybę naudotojams interaktyviai analizuoti pateiktą informaciją. 

Spalio 24–28 d., minint Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitę, visoje Europoje buvo 
suorganizuota šimtai renginių pagrindinei kampanijos žiniai skleisti. EU-OSHA ir vienas iš jos 
kampanijos žiniasklaidos partnerių „PPE.org“ surengė tiesioginį pokalbį socialiniame tinkle Twitter, ir 
kampanijos žiniasklaidos partneriai turėjo galimybę pakalbinti Dr. Ch. Sedlatschek. 

Ši kampanija pritraukė per 100 oficialių kampanijos partnerių (OKP) ir 34 kampanijos žiniasklaidos 
partnerius. 2016 m. OKP suorganizavo keletą renginių, įskaitant įmonėse „Ideal Standard“ ir „Lego“ 
surengtus renginius, skirtus apsikeisti gerąja patirtimi. OKP taip pat įsteigė Saugių darbo vietų 
kampanijos oficialių partnerių iniciatyvinę grupę, kurios tikslas – plėtoti ir skatinti keitimąsi gerąja patirtimi 
ir tarpusavio mokymąsi. 

Kampanija buvo reklamuojama naudojant socialinės žiniasklaidos priemones (nurodant saitažodį 
#EUhealthyworkplaces), taip pat ją aprašant naujienų straipsniuose ir kampanijos naujienlaiškiuose. 

Šiuo metu jau pradėta rengtis 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanijai Saugi darbo vieta - 
efektyvus pavojingų medžiagų valdymas (angl. Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances). 

4.2 Informuotumo didinimo veikla 
2016 m. lapkričio mėn. įvykusio dokumentinių filmų festivalio „DOK Leipzig“ metu Jakobui Schmidtui 
buvo įteiktas Saugių darbo vietų filmo apdovanojimas už jo filmą „Būti mokytoju“ (vok. Zwischen den 
Stühlen). Šiame filme jautriai ir su humoru pasakojama jaudinanti trijų jaunų mokytojų istorija apie pirmą 
jų darbo mokykloje patirtį. Vis dėlto tai, kaip filme vaizduojama psichosocialinė rizika, su kuria susiduria 
jauni mokytojai, priverčia žiūrovą giliai susimąstyti. Šis filmas bus subtitruotas 13 kalbų ir išplatintas 
nacionaliniams ryšių punktams DVD forma. 

Nė viena saugių darbo vietų kampanija neįsivaizduojama 
be Napo filmo. Naujasis filmas Napo in ... Back to a 
healthy future (Atgal į saugią ateitį) buvo išleistas 
reklamuojant pagrindines 2016–2017 m. saugių darbo 
vietų kampanijos siunčiamas žinias. Priemonių rinkinys 
„Napas mokytojams“ išliko populiarus ir 2016 m.; šiuo 
metu jau parengta jo versija ir čekų kalba. 

Per visus metus EU-OSHA suorganizavo daug renginių, 
įskaitant Europos dienos paminėjimą gegužės 9 d. Be to, 
rugsėjo mėn. Gašteine vykusio 19-ojo Europos sveikatos 
forumo metu Agentūra surengė praktinį seminarą ir tą patį 

mėnesį dalyvavo Tamperėje surengtoje 12-ojoje pasaulinėje traumų prevencijos ir saugos stiprinimo 
konferencijoje. Be kita ko, EU-OSHA dalyvavo 12-ojoje Pasaulinėje traumų prevencijos ir saugos 
stiprinimo konferencijoje Prahoje ir Slovakijos pirmininkavimui ES skirtoje konferencijoje Bratislavoje 
(abu šie renginiai įvyko spalio mėn.). Į ES agentūrų forumo, kuris buvo surengtas Briuselyje gruodžio 
mėn., metu vykusias aukšto lygio diskusijas susirinko įvairių ES agentūrų atstovai, suinteresuotieji 
subjektai ir politikos formuotojai. 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
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5 Žinių perdavimas per tinklus 
OSHwiki – tai EU-OSHA daugiakalbė internetinė bendradarbiavimo platforma, kuri suteikia galimybę rengti 
su DSS susijusias žinias ir dalintis jomis internete. 2016 m. EU-OSHA reklamavo OSHwiki svetainę, 
siekdama išplėsti jos bendruomenę ir žinių bazę. Šiuo tikslu svetainėje buvo paskelbta naujų straipsnių, taip 
pat redaguoti ir į kitas kalbas išversti joje jau anksčiau buvę straipsniai. Atlikusi būsimos OSHwiki galimybių 
studiją, EU-OSHA šiuo metu rengia naują ilgalaikę šios platformos strategiją. 

Vykdydama kitą su žinių perdavimu per tinklus susijusią veiklą, 2016 m. EU-OSHA daugiau dėmesio skyrė 
su darbu susijusio vėžio temai, didindama informuotumą ir dalindamasi gerąja patirtimi šioje srityje. 
Įgyvendindama 2016 m. gegužės 25 d. pasirašytą susitarimą, Agentūra glaudžiai bendradarbiavo su 
penkiais Europos partneriais, siekdama parengti „Su kancerogenais susijusių veiksmų planą“. Šis planas 
parengtas atsižvelgiant į pokyčius, pasiūlytus Kancerogenų ir mutagenų direktyvoje (2004/37/EB), kuriais 
siekiama sumažinti kancerogenų poveikį darbuotojams. EU-OSHA, dalyvaudama posėdžiuose ir vaizdo 
konferencijose, taip pat padėjo Europos Komisijai peržiūrėti šios direktyvos nuostatas. 

 

6 Tinklų kūrimas ir komunikacinė veikla 
2016 m. vykusių posėdžių metu EU-OSHA valdančioji taryba sutarė atnaujinti direktorės darbo sutartį dar 5 
metų kadencijai ir nusprendė, kad Biuras turėtų veikti kaip OiRA iniciatyvinis komitetas. Įvairiose EU-OSHA 
patariamosiose grupėse buvo aptariamos tokios svarbios temos, kaip nacionalinių ryšių punktų vaidmuo 
vykdant komunikacinę veiklą ir kampanijas (Ryšių ir reklamos patariamoji grupė) ir 2018–2019 m. saugių 
darbo vietų kampanijos strategija (Ryšių ir reklamos bei DSS srities žinių patariamosios grupės). 

Europos lygmeniu EU-OSHA toliau plėtojo santykius su Europos Parlamentu ir Europos Komisija, teikdama 
rekomendacijas DSS klausimais ir dalyvaudama atskirų sektorių socialinio dialogo komitetų veikloje. 
Dalyvaudama Parlamento užimtumo ir socialinių reikalų komiteto posėdžiuose, EU-OSHA nuolat palaikė 
ryšius su Europos Parlamento nariais ir didino informuotumą apie savo darbą. EU-OSHA taip pat palaikė 
glaudžius darbinius santykius su socialiniais partneriais ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu 
Eurofound. 

Siekdama savo tikslų, EU-OSHA, be kita ko, pasikliauna savo partnerystės ryšiais su nacionaliniais ryšių 
punktais ir Europos įmonių tinklu (angl. EEN). 2016 m. pirmą kartą baigiamajame ryšių punktų posėdyje 
dalyvavo EEN DSS ambasadoriai. Įgyvendindama savo komunikacijos partnerystės projektą, EU-OSHA 
bendradarbiauja su ENN, siekdama skatinti darbuotojų saugą ir sveikatą labai mažose ir mažosiose 
įmonėse. Per 2016 m. labai padaugėjo EEN DSS ambasadorių: nuo 17 – 2015 m. iki 28 – 2016 m. 

2016 m. EU-OSHA taip pat aktyviai dalyvavo internetinėje veikloje: per metus visose jos svetainėse 
apsilankė per 2,4 mln. lankytojų ir Agentūra toliau vis aktyviau dalijosi informacija visose socialinės 
žiniasklaidos platformose (Twitter, Facebook, LinkedIn ir YouTube), pvz., palyginti su 2015 m., Twitter 
paskyroje Agentūra paskelbė 19 proc. daugiau žinučių. EU-OSHA internetinio naujienlaiškio „DSS paštas“ 
prenumeratorių skaičius taip pat padidėjo iki daugiau nei 73 000. 

EU-OSHA turi šešis nacionalinius ryšių punktus Vakarų Balkanų šalyse ir Turkijoje, kurie padeda integruoti 
šias valstybes į Europos trišalę DSS struktūrą. Dirbdama su šiomis šalimis, EU-OSHA į pagalbą pasitelkia 
įgyvendinamą Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP). Dėl šios paramos vien 2016 m. mokymo 
sesijose, praktiniuose seminaruose ir seminaruose galėjo dalyvauti per 200 šių šalių DSS srities specialistų 
ir socialinių partnerių. Šis svarbus keitimosi informacija procesas padėjo geriau suprasti Europos DSS 
praktiką ir veiksmingiau plėtoti socialinį dialogą visame regione. 

https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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KAIP ĮSIGYTI EUROPOS SĄJUNGOS LEIDINIŲ 

Nemokamų leidinių galite įsigyti: 
• vieną egzempliorių: 

svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 
• daugiau negu vieną egzempliorių / plakatą / žemėlapį: 

Europos Sąjungos atstovybėse (http://ec.europa.eu/represent_lt.htm),  
ES nepriklausančių šalių delegacijose (http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm), 
susisiekę su tarnyba Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm)  
arba paskambinę numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 (nemokamai visoje ES (*). 
 
(*) Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai  
 gali imti mokestį, taip pat gali reikėti mokėti, jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu). 

Parduodamų leidinių galite įsigyti: 
• svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra  

12 Santiago de Compostela, 
E-48003 Bilbao – Ispanija 
Тel. +34 944358400 
Faks. (+34) 944358401 73 10 
E. paštas information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra (EU-OSHA) padeda siekti, kad 

Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne 

vieta dirbti. Agentūra atlieka tyrimus, kuria ir 

platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią 

informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą 

ir rengia sąmoningumo ugdymo kampanijas 

visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos 

įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, 

Ispanijoje. Čia kartu dirba Europos Komisijos, 

valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir 

darbuotojų organizacijų atstovai ir geriausi 

visų 28 ES valstybių narių ir kitų šalių 

specialistai. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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