Информация за респонденти
Вашето работно място беше избрано за участие в международно проучване относно здравето и
безопасността при работа и начините за управляването им на практика. Проучването се провежда
едновременно в 33 държави в Европа и ще помогне да разберем в каква степен хората в
различните държави, отговорни за безопасността и здравето на работното място, споделят едни и
същи възгледи и практики.
Въпросникът обхваща набор от теми, но за да отговаряте на въпросите, не се изискват
специализирани познания. Повечето хора, участващи в проучването, го намират за интересно и
забавно, което се надяваме, че ще важи и за Вас. Интервютата обикновено са с продължителност
около 20 до 25 минути и силно се надяваме, че ще можем да разчитаме на Вашето съдействие.

За EU-OSHA
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа е основана през 1996 г. като
официален европейски орган, отговарящ за информацията относно безопасността и здравето на
работното място.
Прочетете повече за Агенцията

За проучването
Проучването има за цел да помогне на работните места в Европа да се справят по-ефективно със
здравето и безопасността и да популяризират здравето и доброто състояние на работниците и
служителите.
Интервюиращият задава въпроси за организирането на управлението на здравето и
безопасността; кои въпроси се считат за най-важни и дали фактори, като стреса, са сред тях. Понататък въпросникът разглежда организирането на управлението на здравето и безопасността,
каква помощ или съвети се предоставят и дали има някакви значими проблеми.
Законодателите на национално и европейско равнище ще използват информацията за
разработване на по-добри политики и по-ефективна помощ за предприятия, така че работното
място да бъде по-сигурно, здравословно и продуктивно.
Чрез участието си в това проучване Вие предоставяте ценна информация относно Вашата
ситуация, нужди и очаквания, което ще допринесе за подобряването на условията на работните
места в Европа и отвъд границите й.

Поверителност
Цялата информация се третира като стриктно поверителна, а резултатите ще бъдат в обобщен
вид, така че анонимността на всички респонденти е гарантирана.
Кантар (Kantar) — компанията, отговорна за извършване на проучването, е член на ESOMAR и се
задължава от нейния Международен кодекс за маркетингови и социални проучвания. Дейността
на EU-OSHA се урежда с Регламент (ЕС) № 2018/1725 относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на
Съюза.
Ако имате някакви притеснения относно поверителността на отговорите Ви или относно начините
за гарантирането на анонимността Ви на практика, моля, свържете се с нас на адрес:
esener@osha.europa.eu.

Кой провежда интервютата?
Националните институти, които провеждат интервютата, са свързани с мрежата от институти на
Кантар (Kantar) за полево проучване.Всички интервюиращи са добре обучени за провеждането на
проучвания от този тип.
Вижте списък с национални центрове

Достъп до резултатите
Резултатите от предишното проучване (ESENER-2) са налични на нашия уебсайт www.esener.eu.
Там ще можете да видите и първите резултати от новото проучване в началото на 2020 г. В
средата на 2020 г. ще бъде публикуван подробен доклад, а през следващите години ще бъдат
разработени последващи проучвания. Всички доклади на EU-OSHA са налични за безплатно
изтегляне.
Вижте публикациите на EU-OSHA

Подкрепа на проучването
В състава на Управителния съвет на EU-OSHA се включват представители на правителства,
работодатели и профсъюзи, които са не само отговорни за пускането на проучването, но и бяха в
тясно сътрудничество при разработването на въпросника.
На европейско равнище въпросникът се подкрепя от:

и от
Вижте пълен списък с членовете на Управителния съвет на EU-OSHA

Избор на интервюиран
Вашето работно място беше избрано на случаен принцип от бизнес регистър, за да се уверим, че
ще получим представителна информацията за положението във всяка държава.
За целите на нашето проучване е важно интервюираното лице да е запознато с начина, по който
се решават въпросите относно здравето и безопасността. Няма нужда да бъдете експерти по
здравето и безопасността, но в идеалния случай трябва да участвате в решенията относно
мерките, които се вземат в тази насока.

Кой плаща за проучването?
EU-OSHA финансира проучването — за 28-те държави-членки на ЕС от работния си бюджет,
плюс Исландия и Норвегия като членове на ЕИЗ (Европейската икономическа зона); Швейцария
покрива всички разноски по участието си; Република Македония и Сърбия са включени със
средства на инструмента на ЕС за предприсъединителната помощ (ИПП).

Допълнителна информация
По-подробна информация относно проучването е налична (само на английски език) на адрес:
www.esener.eu

Участие
Като част от други информационни дейности, EU-OSHA търси конкретни случаи на равнище
работно място, за да открои успешните и иновативни подходи или решения за рисковете на
безопасността и здравето на работното място. Ако сте извършили интересна дейност и бихте
желали да я споделите чрез EU-OSHA, моля, свържете се с нас на адрес: esener@osha.europa.eu

Обратна връзка
Моля, оставете своите коментари и предложения.

