Informacija respondentams
Mes pasirinkome Jūsų darbo vietą, norėdami įtraukti ją į tarptautinį tyrimą apie saugą ir sveikatą darbe ir
to praktinį valdymą. Tyrimas vienu metu atliekamas 33-iose Europos šalyse ir padės išsiaiškinti, ar
skirtingose šalyse esantys asmenys, atsakingi už saugą ir sveikatą darbe, ją supranta vienodai ir
vienodai įgyvendina ją praktikoje.
Klausimynas apima kelias temas. Norint atsakyti į klausimus, nereikia jokių specifinių žinių. Daugumai
tyrime dalyvaujančių žmonių tai būna įdomu ir malonu. Tikimės, kad Jums taip pat. Pokalbis paprastai
trunka 20–25 min. Tikimės Jūsų bendradarbiavimo.

Apie EU-OSHA
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra buvo įsteigta 1996 m. Tai oficiali institucija, atsakinga už
informaciją apie saugą ir sveikatą darbe.
Daugiau apie Agentūrą skaitykite

Apie apklausą
Apklausos tikslas yra padidinti Europos darbo vietų saugą ir sveikatą bei skatinti darbuotojų sveikatą ir
gerovę.
Klausėjas teiraujasi, kokios saugos ir sveikatos valdymo priemonės yra taikomos, kokie yra svarbiausi su
tuo susiję klausimai, ir ar vienas iš tų klausimų yra susijęs su stresu. Toliau klausiama, kaip
organizuojamas saugos ir sveikatos valdymas, kokia gaunama pagalba ar konsultacijos ir ar kyla rimtų
problemų.
Nacionaliniai ir Europos politinių instrumentų kūrėjai panaudos šią informaciją geresnėms politinėms
priemonėms kurti ir suteiks efektyvesnę pagalbą įmonėms, siekiant užtikrinti, kad darbo vietos būtų
saugesnės, sveikesnės ir produktyvesnės.
Dalyvaudami apklausoje Jūs suteiksite vertingos informacijos apie situaciją, poreikius ir lūkesčius, o tai
padės gerinti visos Europos, ir ne tik jos, sąlygas darbo vietose.

Konfidencialumas
Visa informacija bus visiškai konfidenciali, o rezultatai prieš juos pateikiant bus apibendrinti, siekiant
užtikrinti respondentų anonimiškumą.
„Kantar“ (bendrovė, atsakinga už apklausos vykdymą) yra ESOMAR narė, saistoma Tarptautinio rinkos ir
socialinių tyrimų kodekso. EU-OSHA veiklą reglamentuoja Reglamentas (EB) 2018/1725 dėl fizinių
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir organams tvarkant asmens duomenis.
Jei nerimaujate dėl Jūsų atsakymų konfidencialumo ar dėl to, kaip užtikrinamas Jūsų anonimiškumas,
susisiekite su mumis adresu esener@osha.europa.eu.

Kas atlieka apklausas?
Apklausas atliekantys nacionaliniai institutai yra „Kantar vietinių institutų tinklo“ (angl. Kantar Network of
fieldwork institutes) nariai. Visi klausėjai yra puikiai išmokyti ir turi daug tokių apklausų patirties.
Žiūrėti nacionalinių centrų sąrašą

Galimybė susipažinti su rezultatais
Ankstesnio tyrimo (ESENER-2) rezultatai prieinami mūsų tinklapyje www.esener.eu. Čia 2020 m.
pradžioje Jūs taip pat galėsite peržiūrėti pirmuosius naujojo tyrimo rezultatus. Iki 2020 m. vidurio bus
paskelbta detali ataskaita, o paskesniais metais bus atliekami tęstiniai tyrimai. Visas EU-OSHA
ataskaitas galima nemokamai parsisiųsti.
Žiūrėti EU-OSHA leidinius

Parama apklausai
EU-OSHA valdančiąją tarybą sudaro vyriausybių, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai, kurie ne tik
išreiškė paramą apklausai, bet ir patys glaudžiai bendradarbiavo ją kuriant.

Europos lygmeniu apklausą remia:

ir
Žiūrėti visą EU-OSHA valdančiosios tarybos sąrašą

Respondentų parinkimas
Jūsų darbo vieta buvo atsitiktinai pasirinkta iš verslo įmonių registro siekiant užtikrinti, kad susidarytume
reprezentatyvų vaizdą apie kiekvieną šalį.
Atliekant šį tyrimą, svarbu, kad žmogus, su kuriuo kalbamasi, žinotų, kaip sprendžiami saugos ir
sveikatos klausimai jo darbo vietoje. Jums nereikia būti saugos ir sveikatos specialistu, tačiau būtų puiku,
jei dalyvautumėte priimant sprendimus dėl šioje srityje taikomų priemonių.

Kas moka už apklausą?
EU-OSHA iš savo veiklos biudžeto finansuoja tyrimą 28 ES valstybėse narėse, taip pat prisideda
Islandija ir Norvegija, kaip EEE (Europos ekonominės erdvės) narės; Šveicarija pati dengia visas savo
dalyvavimo išlaidas; Makedonijos Respublika ir Serbija įtrauktos finansuojant iš ES pasirengimo narystei
pagalbos priemonės (IPA) lėšų.

Daugiau informacijos
Išsamesnės informacijos apie apklausą galite rasti www.esener.eu (tik angliškai).

Dalyvavimas
EU-OSHA užsiima ir kita informacine veikla, todėl ieško konkrečių situacijų darbo vietoje, kurias galima
būtų pristatyti kaip sėkmingus ir inovatyvius metodus bei sprendimus šalinant saugos ir sveikatos darbe
riziką. Jei įgyvendinote įdomią priemonę ir norėtumėte tai paskelbti per EU-OSHA, susisiekite su mumis
el. pašto adresu esener@osha.europa.eu.

Atsiliepimai
Lauksime Jūsų komentarų ir pasiūlymų.

