Tagħrif għal min qed iwieġeb
Il-post tax-xogħol tiegħek intgħażel biex jieħu sehem fi studju internazzjonali dwar is-saħħa u s-sigurtà
fuq il-post tax-xogħol u kif dawn huma immaniġġjati fil-prattika. L-istudju qed isir fl-istess waqt f’33 pajjiż
madwar l-Ewropa u se jgħin biex isir magħruf kemm nies minn pajjiżi differenti li għandhom
responsabbiltà għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol iħaddnu l-istess ideat u prattiki.
Il-kwestjonarju jkopri sensiela ta’ suġġetti u m’hemmx ħtieġa ta’ għarfien speċjalizzat biex wieħed iwieġeb
il-mistoqsijiet. Il-biċċa l-kbira tan-nies li jieħdu sehem fl-istudju jsibuh bħala esperjenza interessanti u ta’
gost u nisperaw li dan ikun il-każ għalikom ukoll. L-intervisti normalment idumu madwar 20 jew 25 minuta
u aħna ċerti li nistgħu noqogħdu fuq il-koperazzjoni tagħkom.

Dwar EU-OSHA
L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol twaqqfet fl-1996 bħala l-korp uffiċjali
Ewropew responsabbli għall-informazzjoni dwar sigurtà u saħħa okkupazzjonali.
Aqra aktar dwar l-Aġenzija

Dwar l-istħarriġ
L-istħarriġ jimmira li jassisti lil postijiet tax-xogħol madwar l-Ewropa biex jittrattaw b’mod aktar effettiv issaħħa u s-sigurtà u li jippromwovi s-saħħa u l-benessri tal-impjegati.
L-intervistatur jistaqsi dwar x’arranġamenti hemm għall-immaniġġjar tas-sigurtà u s-saħħa: liema huma lkwistjonijiet ikkunsidrati bħala l-aktar importanti u jekk kwistjonijiet bħalma huma l-istress humiex
fosthom. Il-kwestjonarju imbagħad jinvestiga kif l-immaniġġjar tas-saħħa u s-sigurtà huwa organizzat,
x’appoġġ jew pariri huma disponibbli u jekk hemmx xi problemi sinifikanti.
Dawk li jfasslu l-politika fuq livell nazzjonali u Ewropew se jużaw dan it-tagħrif biex jiżviluppaw politiki
aħjar u appoġġ aktar effettiv għall-intrapriżi sabiex jagħmlu l-postijiet tax-xogħol aktar sikuri, aktar
b’saħħithom u aktar produttivi.
Bis-sehem tiegħek f’dan l-istħarriġ inti tipprovdi tagħrif siewi dwar is-sitwazzjoni, il-ħtiġijiet u l-aspettattivi
tiegħek li jikkontribwixxu għat-titjib tal-kundizzjonijiet fuq il-postijiet tax-xogħol madwar l-Ewropa kollha u
lil hinn minnha.

Kunfidenzjalità
L-informazzjoni kollha hija meqjusa bħala strettament kunfidenzjali u r-riżultati se jkunu ppreżentati
f’forma aggregata sabiex l-anonimità ta’ min iwieġeb tkun żgurata.
Kantar – il-kumpanija responsabbli mit-tmexxija tal-istħarriġ – hija membru ta’ ESOMAR u hija marbuta
bil-Kodiċi Internazzjonali dwar Riċerka tas-Suq u Soċjali. EU-OSHA hija irregolata bir-Regolament
(UE) 2018/1725 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali millistituzzjonijiet, korpi uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni.
Jekk għandek xi dubji dwar il-kunfidenzjalità tat-tweġibiet tiegħek jew kif l-anonimità hija garantita filprattika, allura jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq esener@osha.europa.eu.

Min qed imexxi l-intervisti?
L-istituti nazzjonali li qed imexxu l-intervisti huma kollha assoċjati man-Netwerk ta’ istituti ta’ Kantar. Lintervistaturi huma kollha mħarrġa tajjeb ħafna u b’esperjenza kbira fit-tmexxija ta’ stħarriġ ta’ dan it-tip.
Ara lista taċ-ċentri nazzjonali

Aċċess għar-riżultati
Ir-riżultati mill-istudju preċedenti (ESENER-2) huma disponibbli fuq is-sit elettroniku tagħna
www.esener.eu. Hemmhekk, tkun tista’ tara wkoll l-ewwel riżultati tal-istudju l-ġdid fil-bidu tal-2020.
Rapport dettaljat se jkun ippubblikat sa nofs l-2020 u studji ta’ segwitu jsiru fis-snin ta’ wara. Ir-rapporti
kollha tal-EU-OSHA huma disponibbli biex jitniżżlu mingħajr ħlas.
Ara l-pubblikazzjonijiet tal-EU-OSHA

Appoġġ għall-istħarriġ
Il-Bord ta’ Tmexxija tal-EU-OSHA huwa magħmul minn rappreżentanti ta’ gvernijiet, ta’ min iħaddem u ta’
unjins tal-ħaddiema u minbarra li taw l-approvazzjoni tagħhom għall-istħarriġ kienu involuti mill-qrib fliżvilupp tiegħu.
Fuq livell Ewropew l-istħarriġ huwa appoġġjat minn:

''u minn
Ara lista sħiħa tal-Bord ta’ Tmexxija tal-EU-OSHA

Għażla ta’ min iwieġeb
Il-post tax-xogħol tiegħek intgħażel kif inzerta minn direttorju tan-negozju biex niżguraw li jkollna stampa
rappreżentattiva f’kull pajjiż.
Għal fini tal-istudju tagħna huwa importanti li l-persuna intervistata tkun taf dwar kif kwistjonijiet dwar issaħħa u s-sigurtà huma indirizzati fuq il-postijiet tax-xogħol tagħha. M’għandekx għalfejn tkun espert fissaħħa u s-sigurtà, iżda idealment għandek tkun involut fid-deċiżjonijiet dwar miżuri meħuda f’dan ilqasam.

Min qed iħallas għal dan l-istħarriġ?
EU-OSHA qed tiffinanzja dan l-istħarriġ fir-rigward tat-28 Stat Membru tal-UE mill-baġit operazzjonali
tagħha kif ukoll l-Iżlanda u n-Norveġja bħala membri tal-EEA (Żona Ekonomika Ewropea); l-Iżvizzera qed
tħallas l-ispejjeż kollha għal parteċipazzjoni tagħha; ir-Repubblika tal-Maċedonja u s-Serbja huma inklużi
u jużaw fondi mill-Istrument tal-UE għal Assistenza qabel id-Dħul (IPA).

Aktar tagħrif
Aktar tagħrif dettaljat dwar l-istħarriġ huwa disponibbli (bl-Ingliż biss) fuq www.esener.eu

Involvi ruħek
Bħala parti mill-attivitajiet oħra tagħha, EU-OSHA tfittex studji tal-każ f’livell tal-post tax-xogħol biex
tenfasizza approċċi jew soluzzjonijiet li rnexxew jew soluzzjonijiet għal riskji okkupazzjonali ta sigurtà u
saħħa. Jekk ħadt xi inizjattiva interessanti u tixtieq taqsamha ma’ EU-OSHA, jekk jogħġbok ikkuntattjana
fuq esener@osha.europa.eu

Feedback
Jekk jogħġbok agħtina l-kummenti u s-suġġerimenti tiegħek.

