Informācija respondentiem
Jūsu darbavieta tika izvēlēta dalībai starptautiskā pētījumā par darba aizsardzību un darba aizsardzības
principu īstenošanu praksē. Pētījums tiek vienlaicīgi īstenots 33 valstīs visā Eiropā, un tas palīdzēs
uzzināt, cik lielā mērā cilvēkiem, kas dažādās valstīs ir atbildīgi par darba aizsardzību, ir līdzīgi uzskati
un pieeja šiem jautājumiem.
Aptauja aptver plašu tematu loku, un nav nepieciešamas speciālista zināšanas, lai atbildētu uz jebkuru
no jautājumiem. Lielāka daļa no aptaujas dalībniekiem to atzīst par interesantu un patīkamu, tādēļ
ceram, ka arī Jūsu pieredze būs tikpat patīkama. Intervijas parasti ilgst ap 20 līdz 25 minūtēm, un mēs
ceram, ka varam paļauties uz Jūsu sadarbību.

Par EU-OSHA
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra tika dibināta 1996. gadā kā oficiāla Eiropas
institūcija, kas ir atbildīga par informāciju darba aizsardzības jautājumos.
Lasīt vairāk par Aģentūru

Par aptauju
Aptaujas mērķis ir sniegt atbalstu darbavietām visā Eiropā, lai nodrošinātu efektīvāku veselības un
drošības jautājumu risināšanu un veicinātu darbinieku veselību un labsajūtu.
Intervētājs uzdod jautājumus par situāciju darbavietā saistībā ar veselības un drošības jautājumiem, kā
arī par to, kādas problēmas tiek uzskatītas par vissvarīgākajām darbavietā un vai tādas problēmas kā
stress ir to skaitā. Aptauja pēta, kā tiek organizēta darba aizsardzības pārvaldība, kāds atbalsts ir
pieejams un vai pastāv kādas būtiskas problēmas.
Politikas veidotāji Eiropas un atsevišķu valstu līmenī izmantos šo informāciju, lai uzlabotu politikas
izstrādi un sniegtu efektīvāku atbalstu uzņēmumiem, lai darbavietas padarītu drošākas, veselībai
nekaitīgākas un produktīvākas.
Piedaloties šajā aptaujā, Jūs sniegsiet vērtīgu informāciju par situāciju Jūsu organizācijā, Jūsu
vajadzībām un gaidām, kas palīdzēs uzlabot darba apstākļus Eiropā un citur pasaulē.

Konfidencialitāte
Visa informācija ir pilnīgi konfidenciāla, atbildes tiks atspoguļotas apkopotā veidā, kas nodrošinās
respondentu anonimitāti.
Kantar — uzņēmums, kas ir atbildīgs par aptaujas īstenošanu, — ir ESOMAR loceklis, kuram ir saistošs
tā Starptautiskais tirgus un sociālo pētījumu kodekss. EU-OSHA ievēro Regulu (ES) 2018/1725 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās.
Ja Jums ir jebkādi jautājumi par atbilžu konfidencialitāti vai par to, kā tiks nodrošināta anonimitāte
praksē, sazinieties ar mums pa e-pastu esener@osha.europa.eu.

Kas veic intervijas?
Organizācijas, kas veic intervijas katrā valstī, ir saistītas ar Kantar Network izpētes organizācijām.
Intervētāji ir apmācīti un pieredzējuši šāda veida interviju īstenošanā.
Apskatīt izpētes organizāciju centru sarakstu

Piekļuve rezultātiem
Iepriekšējās aptaujas (ESENER-2) rezultāti ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē www.esener.eu. Tajā Jūs
varēsiet iepazīties arī ar pirmajiem jaunās aptaujas rezultātiem, kas tiks publicēti 2020. gada sākumā.
Detalizēts pārskats tiks publicēts 2020. gada vidū, un turpmākie pētījumi tiks publicēti nākamo gadu
laikā. Visi EU-OSHA pētījumi ir pieejami lejupielādei bez maksas.
Apskatīt EU-OSHA publikācijas

Aptaujas atbalstītāji
EU-OSHA valdes sastāvā ietilpst valdību pārstāvji, darba devēji un arodbiedrības, kas atbalsta aptaujas
īstenošanu un ir cieši sadarbojušies tās izstrādē.
Eiropas līmenī aptauju atbalsta:

un
Apskatīt pilnu EU-OSHA valdes locekļu sarakstu

Respondentu atlase
Jūsu darbavieta ir nejauši izvēlēta no uzņēmumu reģistra, lai nodrošinātu, ka mēs iegūsim pietiekamus
datus katrā valstī.
Mūsu pētījumā ir svarīgi, lai respondents zinātu, kādā veidā tiek risināti darba aizsardzības jautājumi
respondenta darbavietā. Jums nav jābūt speciālistam darba aizsardzības jautājumos, bet ideālā
gadījumā Jums būtu jābūt iesaistītam(-ai) lēmumu pieņemšanā par šiem jautājumiem.

Kas apmaksā šo aptauju?
EU-OSHA finansē aptauju 28 ES dalībvalstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā, jo tās ir EEZ (Eiropas
Ekonomikas zonas) dalībvalstis, Šveice sedz izmaksas no Šveices valsts budžeta, Maķedonijas
Republikas un Serbijas dalība šajā aptaujā tiek finansēta ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu
(IPA).

Papildu informācija
Vairāk informācijas par aptauju (angļu valodā) varat iegūt šeit: www.esener.eu

Iesaistīšanās
Informācijas aktivitāšu ietvaros EU-OSHA meklē labas prakses piemērus darbavietās, lai izceltu
veiksmīgas, inovatīvas pieejas vai risinājumus attiecībā uz darba aizsardzības riskiem. Ja esat īstenojuši
interesantu pasākumu un vēlaties tajā dalīties ar EU-OSHA palīdzību, sazinieties ar mums:
esener@osha.europa.eu

Atgriezeniskā saite
Priecāsimies par Jūsu komentāriem un ieteikumiem.

