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Tervislikud töökohad

VÄHENDAVAD KOORMUST
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Luu- ja lihaskonna vaevustega 
toimetulek tööl
Luu- ja lihaskonna vaevused on suurima 
levimusega tööga seotud terviseprobleem 
Euroopas ning üks sagedasematest 
töövõimetuse, haiguspuhkuse ja enneaegse 
pensionile jäämise põhjustest. Järelikult 
ei halvenda need vaevused mitte ainult 
üksiktöötajate elukvaliteeti, vaid on 
väga kahjulikud ka ettevõtetele ja riikide 
majandusele. Probleem tuleb lahendada, et 
parandada töötajate tervist ja heaolu, muuta 
ettevõtted konkurentsivõimelisemaks ning 
vähendada riikide tervisesüsteemide koormust

Kampaaniaga juhitakse tööandjate, juhtide 
ja töötajate tähelepanu tööga seotud 
luu- ja lihaskonna vaevustele ja vajadusele 
neid ennetada ning nendega toime tulla. 
Eesmärk on aidata ettevõtetel tegelda luu- 
ja lihaskonna vaevustega süstemaatiliselt, 
jagada praktilisi nõuandeid ja juhiseid, 
hea tava näiteid ja juhtumiuuringuid koos 
muude teabematerjalide ja -vahenditega.

Tervislike töökohtade 2020.–2022. aas-
ta kampaania eesmärgid:

1. teadvustada luu- ja lihaskonna vaevuste 
ennetamise tähtsust ja asjakohasust, 
pakkudes fakte ja arvandmeid 
nende esinemise ja mõju kohta;

2. edendada tööga seotud luu- ja lihaskonna 
vaevuste riskihindamist ja ennetavat 
juhtimist ning pakkuda juurdepääsu 
asjakohastele töövahenditele, juhistele 
ja audio-videomaterjalidele;

3. näidata, et luu- ja lihaskonna vaevused 
on igaühe probleem, mis hõlmab igat 
liiki töökohti kõigis valdkondades 
ning mida saab edukalt lahendada, 
ja tuua sealhulgas hea tava näiteid;

4. parandada teadmisi luu- ja 
lihaskonna vaevustega seotud 
uutest ja tekkivatest riskidest ja 
muudest arengusuundumustest;

5. teadvustada krooniliste luu- ja lihaskonna 
vaevustega töötajate uuesti tööellu 
kaasamise ja tööl hoidmise tähtsust 
ning kuidas seda praktikas korraldada;

6. korraldada ja motiveerida eri 
sidusrühmade tõhusat koostööd, tuues 
sidusrühmad kokku ja lihtsustades 
teabe, teadmiste ja hea tava vahetust.

Lisateave kampaania kohta:  
www.healthy-workplaces.eu

Luu- ja lihaskonna vaevused on 
suurima levimusega tööga seotud 
terviseprobleem Euroopas.
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Tervislike töökohtade hea tava auhinnad
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet 
(EU-OSHA) korraldab koos liikmesriikidega 
tervislike töökohtade kampaania raames 
tervislike töökohtade hea tava auhindade 
konkurssi. Konkurss aitab tõendada hea 
tööohutuse ja töötervishoiu kasulikkust 
ning on heade tavade jagamise ja 
edendamise platvorm Euroopas.

2020.–2022. aasta tervislike töökohtade hea 
tava auhindade konkursi eesmärk on tuua 
esile parimad näited organisatsioonidest, 
kes tegelevad aktiivselt luu- ja 
lihaskonna vaevuste ennetamise ja 
nendega toimetulekuga töökohas. 
EU-OSHA otsib näiteid, mis lähenevad 
terviklikult tööohutuse ja töötervishoiu 
juhtimisele, kus tööandjad ja töötajad 
teevad koostööd luu- ja lihaskonna 

vaevuste ennetamiseks. Samuti soovib 
žürii leida sekkumismeetmeid, mis on 
korraga kestlikud ja ülekantavad.

EU-OSHA ootab, et kandidaate esitavad 
kõik Euroopa huvitatud organisatsioonid 
ja üksikisikud, samuti vahendajad, 
näiteks sotsiaalpartnerid ning 
tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistid 
ning töökeskkonnavolinikud.

Konkursi võitjad kuulutatakse välja 
2022. aasta aprillis ja nad saavad 
auhinnad sama aasta lõpus korraldataval 
tseremoonial. Samuti tähistatakse kõigi 
osalenud organisatsioonide saavutusi. 
Kõiki auhinna või tunnustuse pälvinud 
näiteid tutvustatakse kogu Euroopas 
ja avaldatakse EU-OSHA veebilehel.
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Mis liiki hea tava näiteid saab esitada?
Esitada saab kõiki elulisi näiteid uuenduslike 
ja tõhusate tööohutuse ja töötervishoiu 
juhtimise lähenemisviiside kohta luu- 
ja lihaskonna vaevuste ennetamisel. 
Kandideerimisel tuleb selgelt kirjeldada, 
kuidas on töökohas rakendatud juhtimise 
head tava ja mis tulemusi on saavutatud, 
lisades näiteks järgmised aspektid:

• kuidas korraldati igakülgne ja tõhus 
riskihindamine, hõlmates kõiki asjakohaseid 
riske kõigis töötajate rühmades;

• kuidas järgiti ennetamishierarhiat;

• kuidas kõrvaldati luu- ja lihaskonna 
vaevustega seotud riske töökoha 

kavandamisega (ergonoomilise 
disainiga); eriti on oodatud näited 
töökoha planeeringu, tööseadmete 
ja -protsesside kavandamise jne kohta;

• kuidas teadvustati ja edendati 
ennetuskultuuri;

• kuidas võeti kasutusele tugimeetmeid 
(nt töökoha kohandamise/täiustamise 
meetmed, millega tagatakse, et töötaja, 
kellel on juba luu- ja lihaskonna vaevusi, 
saaks töötamist jätkata või suudaks tööle 
naasta). Luu- ja lihaskonna vaevused 
ei pruugi alati olla tööga seotud.

Luu- ja lihaskonna vaevuste tõkestamine 
parandab töötajate tervist ja heaolu, muudab 
ettevõtted konkurentsivõimelisemaks ning 
vähendab riiklike tervisesüsteemide koormust.
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Luu- ja lihaskonna vaevused on igaühe 
probleem, mis hõlmab igat liiki töökohti kõigis 
valdkondades ning mida saab edukalt lahendada.

Mis tingimustele peab kandidaat vastama?
Kolmepoolne žürii soovib, et oleksid 
tõendatud järgmised aspektid: 

• terviklik lähenemisviis 
töötervishoiule ja tööohutusele; 

• tööohutuse ja töötervishoiu tegelik ning 
tõendatav parenemine tööga seotud 
luu- ja lihaskonna vaevuste osas; 

• kollektiivmeetmete prioritiseerimine 
võrreldes üksikisikutele 
keskenduvate sekkumistega; 

• töötajate ja nende esindajate 
tõhus osalemine ja kaasatus; 

• sekkumismeetmete kestlikkus; 

• ülekantavus teistele töökohtadele 
(muud liikmesriigid, sektorid ja eri 
suurusega organisatsioonid); 

• ajakohasus (sekkumine peaks olema 
hiljutine ega tohiks olla üldtuntud).

Lisaks peab sekkumine vastama kehtivatele 
õigusaktidele liikmesriigis, kus seda 
rakendatakse. Konkursil ei arvestata 
kaubanduslikuks eesmärgiks välja töötatud 
tooteid, vahendeid ega teenuseid.

Külastage veebilehte aadressil https://
healthy-workplaces.eu/et/get-involved/
good-practice-awards. Veebilehel on hea 
tava näited, mida auhinnati eelmistel 
aastatel.

https://healthy-workplaces.eu/et/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/et/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/et/get-involved/good-practice-awards


Kes võivad osaleda?
Hea tava auhindade kandidaate võivad 
konkursile esitada kõik Euroopa Liidu 
liikmesriikides, kandidaatriikides, 
potentsiaalsetes kandidaatriikides ja 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
(EFTA) liikmesriikides tegutsevad 
organisatsioonid, sealhulgas

• igas suuruses ettevõtted 
ja organisatsioonid,

• koolitajad ja hariduskogukonna liikmed,

• tööandjate organisatsioonid, 
kutseliidud, ametiühingud ja 
valitsusvälised organisatsioonid,

• piirkondlikud ning kohalikud 
tööohutuse ja töötervishoiu ennetus- 
ja kindlustusteenistused ning muud 
vahendusorganisatsioonid.

Kuidas osaleda?
Kõiki kandidaate hindab kõigepealt 
riigi tasandil EU-OSHA teabekeskuse 
võrgustik. Seejärel osalevad riikide 
tasandil võitjad üleeuroopalisel 
konkursil, kus valitakse üldvõitjad.

Lisateavet konkursil osalemise kohta 
annab liikmesriigis asuv võrgustikupartner. 
Lisateave, kuidas võtta ühendust 
oma riigi teabekeskusega, ja riigi 
tasandi tähtaegade kohta, on aadressil 
https://healthy-workplaces.eu/et/get-
involved/good-practice-awards.

Jälgige sotsiaalmeedias 
kampaaniat teemaviitega 
#EUhealthyworkplaces

https://healthy-workplaces.eu/et/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/et/get-involved/good-practice-awards
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) kutsub 
kandideerima 15. tööohutuse ja töötervishoiu tervislike 
töökohtade hea tava auhinnale. 2020.–2022. aasta kampaania 
„Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ raames 
korraldatava konkursi eesmärk on tunnustada organisatsioone, 
kelle panus tööohutusse ja töötervishoidu luu- ja lihaskonna 
vaevuste ennetamisel on olnud silmapaistev ja uuenduslik.



Euroopa Tööohutuse ja  
Töötervishoiu Agentuur 
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, HISPAANIA
E-post: information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.eu

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat 
ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks 
töötamise kohaks. 1994. aastal Euroopa 
Liidu asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv 
amet kogub, loob ja levitab usaldusväärset, 
tasakaalustatud ning erapooletut teavet 
tööohutuse ja töötervishoiu kohta, 
tegutsedes töötingimuste parandamiseks 
koos organisatsioonidega üle kogu Euroopa.

EU-OSHA korraldab ka tervislike 
töökohtade kampaaniaid, mida toetavad 
Euroopa Liidu institutsioonid ja Euroopa 
sotsiaalpartnerid ning mida riikide tasandil 
koordineerib ameti teabekeskuste võrgustik. 
2020.–2022. aasta kampaania „Tervislikud 
töökohad vähendavad koormust“ 
eesmärk on teadvustada tööga seotud 
luu- ja lihaskonna vaevusi ning vajadust 
edendada riske ennetavat töökultuuri.
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