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2015 m. buvo iššūkių ir pažangos metai, todėl EU–OSHA gali apžvelgti daug svarbių tų metų akcentų. 
Buvo paskelbti pirmieji pavyzdinės EUOSHA apklausos – antrosios Europos įmonių apklausos apie 
naują ir kylančią riziką (ESENER-2) – rezultatai. Pristatytas naujas apklausos interaktyvus tyrinėjimo 
įrankis, kuris naudotojams suteikė galimybę naršyti ESENER duomenų bazėje. Be to, daug padaryta 
įgyvendinant Europos Parlamento projektą „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“, kurio 
rezultatai panaudojami 2016–2017 m. Saugių darbo vietų kampanijoje. Svarbu ir tai, kad praėję metai 
buvo ypač sėkmingi EU-OSHA internetinio interaktyvaus rizikos vertinimo (OiRA) projektui, per kurio 
įvertinimą  buvo gauti geriausi  atsiliepimai, ir pagal Europos viešojo sektoriaus apdovanojimų (EPSA) 
programą projektui buvo skirtas geriausios patirties pažymėjimas. Saugių darbo vietų gerosios praktikos 
apdovanojimų ceremonija ir Saugių darbo vietų aukščiausiojo lygio susitikimas buvo svarbūs 
kampanijos akcentai, be to, pradėta rengtis 2016–2017 m. kampanijai „Saugi darbo vieta visoms 
amžiaus grupėms“.  

 

1 Pasirengimas pokyčiams 
Atsižvelgiant į tai, kad darbo pasaulis nuolat kinta, vis 
svarbiau tokius pokyčius numatyti ir nustatyti naują bei 
kylančią riziką darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). Kad 
padėtų pasiekti šį tikslą, EU-OSHA rengia plataus masto 
įžvalgų tyrimus, naudojant scenarijų kūrimo metodiką, 
skirtą nustatyti ilgalaikę riziką. Remdamasi 2014 m. 
sėkmingai surengtais dviem naujos ir kylančios rizikos 
tyrimais1, EU-OSHA paskelbė konkursą 2 metų įžvalgų 
projektui, skirtam IRT paplitimo ir darbo vietos pokyčių 
klausimams įgyvendinti 2 . 2015 m. gruodžio mėn. 
sudaryta sutartis bus įgyvendinama 10 metų, o darbai 
prasidėjo 2016  m. pradžioje. 

Svarbu ne tik rengti tyrimus apie būsimus DSS iššūkius, 
bet ir skatinti suinteresuotųjų subjektų diskusijas apie 
naują ir kylančią riziką. Tuo tikslu 2015 m. EU-OSHA užsakė tris ekspertų apžvalginius straipsnius apie 
skirtingus būsimo darbo ir jo poveikio saugai ir sveikatai aspektus: 1) visuomenės patalką, t. y. darbą, 
kuris organizuojamas taikant darbo jėgos mainus; 2) piktnaudžiavimą veiklos rezultatus gerinančiais 
vaistais, kuris, kaip manoma, dėl vis didesnės konkurencijos darbo vietose toliau didės; ir 3) robotiką ir 
dirbtinio intelekto kūrimą. Nacionaliniams ryšių punktams ir Europos Komisijos atstovams Bilbao mieste 
2015 m. birželio mėn. autorių pristatyti straipsniai paskatino aktyvias diskusijas. 

Be to, 2015 m. gruodžio mėn.3 buvo paskelbta veiksnių, nuo kurių priklauso įžvalgų tyrimų rezultatų 
veiksmingas pritaikymas, apžvalga; kurios išvados padės užtikrinti didesnį šių tyrimų poveikį ir paskatinti 
platesnį jų integravimą į politikos formavimo procesą. 

 

2 Faktai ir skaičiai 
Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER) 
ESENER yra vienas iš EU-OSHA pavyzdinių projektų. ESENER yra išsami apklausa apie padėtį visos 
Europos darbo vietose, įskaitant labai mažas ir mažąsias įmones; ji padeda susidaryti išsamų vaizdą 
apie tai, kaip valdoma DSS rizika. Atliekant ESENER-2, apklausa surengta beveik 50 000 darbo vietų 
                                            
 
1 ‘„Naujos ir kylančios darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) rizikos ir iššūkių perspektyvų išankstinio vertinimo tyrimas“ ir 

„Naujos ir kylančios DSS rizikos, susijusios su naujomis technologijomis ekologiškose darbo vietose perspektyvų įvertinimas“. 
2 „Naujos ir kylančios DSS rizikos, susijusios su informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) ir darbo vietos pokyčių, . 

įvertinimas iki 2025 m“. 
3 „Sėkmės veiksniai siekiant užtikrinti politikos poveikį įžvalgų tyrimuose“. 

© Europos Sąjunga, 2016/EK Audiovizualinė tarnyba. Nuotrauka: Steffi 
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https://osha.europa.eu/lt/emerging-risks
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/lt/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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36 šalyse. Pirmoji rezultatų analizė ir santrauka buvo paskelbtos atitinkamai 2015 m. vasario ir birželio 
mėn., o pagrindiniai rezultatai pristatyti per Latvijos pirmininkavimo konferenciją Rygoje balandžio mėn.  

Naujasis EU-OSHA i apklausos interaktyvus tyrinėjimo įrankis vartotojams suteikia galimybę lengvai 
susipažinti su tyrimo rezultatais. Rezultatus galima skirstyti pagal įmonių dydį ar sektorių, galima 
peržiūrėti visos Europos arba atskirų šalių rezultatus, taip pat jie pateikiami žemėlapiuose ar 
diagramose. Apskritai, didžiausi ESENER-2 nustatyti rizikos veiksniai yra psichosocialinė rizika ir 
jungiamojo audinio ir skeleto bei raumenų sistemos sutrikimų rizika. Be to, iš tyrimo paaiškėjo, kad 
rizikos vertinimas vis dar yra geriausias būdas imtis šalinti su darbo vietomis susijusią riziką ir, kad 
aukštas darbuotojų dalyvavimo lygis yra patikimas gero DSS valdymo rodiklis. 

 

DSS apžvalgos 
2015 m. EU-OSHA bandomojo projekto „Saugesnis ir 
sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Darbuotojų 
sauga ir sveikata darbo jėgos senėjimo sąlygomis“ 
pagrindiniai rezultatai ir išvados buvo pateikti politikos 
rengėjams, DSS specialistams ir socialinių partnerių 
atstovams. Šiuo projektu siekiama suprasti DSS iššūkius, 
kurių kyla dėl Europos darbo jėgos senėjimo, o 
konferencija suteikė galimybę išgirsti atsiliepimų ir 
ekspertų nuomonių, taip pat surengti diskusijas apie 
gautus rezultatus, kad visoje Europoje būtų galima 
užtikrinti visapusiškesnį požiūrį į DSS. Šios temos svarba 
tokia didelė, kad jai skirta 2016–2017 m. kampanija 
„Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“. 

Antra EU-OSHA DSS apžvalga yra sutelkta į kitą svarbią tikslinę grupę – labai mažas ir mažąsias 
įmones 4 . Tokios įmonės, kuriose dirba beveik pusė ES darbo jėgos, yra labai svarbios Europos 
ekonomikai, tačiau DSS rizikos valdymo srityje joms kyla ypatingų iššūkių. Pirmasis šio projekto darbo 
dokumentų rinkinys (iš keturių) buvo užbaigtas 2015 m.; viena iš pagrindinių išvadų buvo ta, kad ne tik 
labai mažoms ir mažosioms įmonėms prieinami ištekliai, bet ir platesnis kontekstas lemia tai, kaip joms 
sekasi valdyti DSS. 

Be to, 2015 m. pradėta ir keletas naujų DSS apžvalgų. Pirmojoje, skirtoje su darbu susijusioms ligoms 
ir įvairių rūšių negaliai, bus nagrinėjamos trys temos: 1) vėžiu sergančių darbuotojų reabilitacija, 2) su 
darbu susijusios ligos dėl biologinių medžiagų poveikio ir 3) metodai, skirti nustatyti su darbu susijusias 
ligas. Antroji skirta vienam iš agentūros pagrindinių tikslų – padėti politikos rengėjams ir tyrėjams suvokti 
prasto DSS valdymo kainą ir gero DSS valdymo galimą naudą. Tai yra daugiametis projektas, kuriuo 
siekiama geriau įvertinti su darbu susijusių ligų, sužalojimų ir mirčių kainą. 

 

3 DSS valdymo priemonės 
OiRA yra žiniatinklio platforma, kurioje vartotojai gali be jokių sąnaudų, greitai ir lengvai atlikti rizikos 
vertinimus. Platforma, kurią sudaro sektoriams pritaikytos priemonės, buvo sukurta konkrečiai labai 
mažoms ir mažosioms įmonėms. Užsakymas atlikti OiRA vertinimą buvo pateiktas 2015 m. pradžioje; 
vertinimo rezultatai rodo, kad suinteresuotieji subjektai projektu yra labai patenkinti ir tikisi, jog jis bus 
toliau plėtojamas. Iki 2015 m. pabaigos iš viso buvo sukurtos 86 OiRA priemonės, dar 30 buvo kuriama; 
taip pat numatyta naujų priemonių įvairiems sektoriams, įskaitant maitinimo ir gėrimų teikimo , sportinės 
ir meninės veiklos sektorius. Be to, 2015 m. buvo pristatyta nauja naudotojo sąsaja OiRA 2.0, kuri yra 
dar patogesnė naudotojams. Metų pabaiga taip pat buvo sėkminga – OiRA projektui lapkričio mėn. 

                                            
 
4 „Darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimas labai mažose ir mažosiose Europos įmonėse.“ 
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https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/lt/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/lt/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/lt/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/lt/
https://osha.europa.eu/lt/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
https://osha.europa.eu/lt/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/oira
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pagal Europos viešojo sektoriaus apdovanojimų programą buvo suteiktas geriausios patirties 
sertifikatas. 

Tačiau OiRA projektu neapsiribojama – kuriama vis daugiau elektroninių priemonių (e. priemonių). 
Atsisakiusi minties pati kurti e. priemones, EU-OSHA įsipareigojo palengvinti e. priemonių kūrimą ir jas 
populiarinti savo interneto svetainėje. 2015 m. Agentūra surengė du seminarus e. priemonių tematika: 
viename buvo nagrinėjami klausimai, susiję su mobiliesiems telefonams skirtomis programėlėmis, o per 
kitą nagrinėtos labai mažoms ir mažosioms įmonėms skirtos e. priemonės. 

 

4 Informuotumo didinimas 
Kampanijos 
Prie 2014–2015 m. kampanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ įgyvendinimo labai 
prisidėjo EU-OSHA partneriai, įskaitant oficialiuosius kampanijos partnerius (OKP), žiniasklaidos 
partnerius ir ryšių punktus. Kampanijai buvo pasitelkta virš 100 OKP, kurie organizavo įvairią veiklą, 
įskaitant mokymo kursus, praktinius užsiėmimus ir seminarus. Be to, kampanijos 34 žiniasklaidos 
partneriai padėjo plačiai paskleisti kampanijos idėjas ir surengė įvairių renginių. 

Vienas iš 2014–2015 m. kampanijos akcentų buvo 
Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai. 
Apdovanojimų ceremonija buvo surengta per 2015 m. 
balandžio mėn. Rygoje vykusią Latvijos 
pirmininkavimo konferenciją; buvo apdovanota 11 
organizacijų, o dar 12 buvo labai gerai įvertintos. Šie 
gerosios patirties pavyzdžiai rodo, kad 
psichosocialinę riziką galima sėkmingai valdyti bet 
kokioje įmonėje. Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos savaitė, surengta 2015 m. spalio mėn., 
paskatino Europoje diskutuoti apie psichosocialinę 
riziką ir stresą darbe, o ryšių punktai surengė įvairių 
renginių. Lapkričio mėn. surengtas Saugių darbo 
vietų aukščiausiojo lygio susitikimas buvo dar vienas 
svarbus renginys, į kurį susirinko per 300 dalyvių iš 
visos Europos apžvelgti atliktus kampanijos darbus ir 

pažvelgti į ateitį. Renginys buvo skirtas šios kampanijos sumanytojui Dr. Eusebio Rialo Gonzálezui 
(1966–2014) atminti.  
EU-OSHA kampanijų partneriams vis svarbesnė tampa lyginamoji analizė, arba gerosios patirties 
mainai. Pirmasis lyginamosios analizės renginys buvo surengtas per 2012–2013 m. kampaniją; nuo to 
laiko šie renginiai sulaukia vis didesnio pasisekimo. 2015 m. liepos mėn. EU-OSHA paskelbė ataskaitą 
apie sėkmingas lyginamosios analizės iniciatyvas5. 
Europos paramos kampanijoms priemonių rinkinys 
(ECAP) yra skirtas teikti su kampanijų veikla susijusią 
praktinę paramą nacionaliniams ryšių punktams; 2015 m. 
ECAP buvo labai populiari. Ryšių punktai, be kita ko, 
pasirūpino, kad būtų surengta 19 nacionalinių 
partnerystės projektų susitikimų, 65 suinteresuotųjų 
subjektų seminarai ir 11 pokalbių. Be to, šioje kampanijoje 
keletas dalykų padaryta pirmą kartą: kas 2 mėnesius 
pradėtas skelbti kampanijos informacinis biuletenis, 
kuriame pateikiama informacija ir naujienos apie 
kampanijos veiklą, o per socialinę žiniasklaidą buvo 
                                            
 
5 Sėkmingų DSS lyginamosios analizės iniciatyvų apžvalga 

Gerosios patirties mainų renginys Briuselyje 
2015 m. kovo 5–6 d.  

2015 m. lapkričio mėn. surengtas Saugių darbo vietų 
aukščiausiojo lygio susitikimas Dr. Eusebio Rialo 
Gonzálezui atminti 
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http://hw2014.healthy-workplaces.eu/lt
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/lt/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/lt/campaign-partners/media-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/lt/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/lt/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/lt/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/lt/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/lt/get-involved/summit-2015
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/lt/get-involved/summit-2015
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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sėkmingai populiarinama kampanija @EUmanagestress. Kampanijos pabaigoje „Twitter“ tinklo paskyra 
@EU_OSHA buvo sulaukusi 14 000 sekėjų. 

Daug padaryta rengiantis 2016–2017 m. kampanijai „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“. Šia 
kampanija, kuri skirta Europos senėjančiai darbo jėgai, siekiama skatinti visų amžiaus grupių darbuotojų 
tvarų profesinį gyvenimą.  

 

Informuotumo didinimo veikla 
2015 m. spalio mėn. per Leipcigo dokumentinių 
filmų festivalį „DOK Leipzig“ jau septintą kartą 
buvo skirti Saugių darbo vietų tematikos filmų 
apdovanojimai. Iš viso buvo išrinkti du nugalėtojai. 
Pirmasis buvo Ritos Bakacs dokumentinis filmas 
„Darbas vienai dienai“, kuriame pasakojama apie 
vienos dienos darbą, dėl kurio susitariama anksti 
ryte, ir apie alinantį poveikį, kurį daro sunkus 
darbas, menkas darbo užmokestis ir garantijų 
nebuvimas. Antrasis – Alejandros Tomei ir Alberto 
Couceiro animacinis filmas „Automatinė kūno 
rengyba“ – yra ciniška satyra apie žmogiškųjų 
išteklių sampratą šiuolaikiniame darbo pasaulyje; 
filme atskleidžiamas didelis kontrastas tarp 
pasaulio, kuriame yra per daug darbo, ir  darbo be 
garantijų pasaulio. 

2015 m. animacinis personažas Napas taip pat buvo labai svarbus vykdant EU-OSHA informuotumo 
didinimo veiklą. Buvo sukurtas naujas filmukas apie elektros sukeliamus pavojus „Napas … ir 
elektrošoko situacijos“, be to, sukurta nauja Napo interneto svetainė, iš kurios daug lengviau atsisiųsti 
filmus ir atskirus vaizdelius. EU-OSHA jau 3 metus kuria interneto priemonių rinkinį „Napas 
mokytojams“, kurį sudaro pamokų planai bei Napo filmai; EU-OSHA organizavo išorinį rinkinio  
vertinimą. Vertinimu nustatyta, kad nacionaliniai ryšių punktai bei naudotojai buvo labai patenkinti 
išteklių kokybe; kartu pažymėta, kad būtina gerinti priemonių rinkinio sklaidą. 

Be to, 2015 m. surengta įvairių renginių. Europos dieną EU-OSHA įrengė stendą, skirtą diskusijoms su 
Bilbao gyventojais saugos ir sveikatos klausimais. EU-OSHA atstovai dalyvavo įvairiuose renginiuose, 
įskaitant 31-ąjį Tarptautinį profesinės sveikatos kongresą (ICOH) Seule, 13-ąjį Europos profesinių 
sąjungų konfederacijos (ETUC) kongresą Paryžiuje ir A+A tarptautinį kongresą bei prekybos mugę, 
kurie vyko Diuseldorfe spalio pabaigoje. 

 

Žinių perdavimas per tinklus 
OSHwiki yra EU-OSHA daugiakalbė žiniatinklio platforma, kurioje naudotojai gali dalytis žiniomis apie 
DSS ir bendrauti internetu. Tikslas – sukurti prieinamą ir autoritetingą informacijos šaltinį, kurio 
medžiagą OSHwiki bendruomenės nariai gali atnaujinti ar išversti. Straipsnius gali rašyti tik akredituoti 
autoriai. OSHwiki buvo pristatyta 2014 m., o 2015 m. siekta išplėsti žinių bazę, aktyviau panaudojant 
socialinę žiniasklaidą; taip buvo populiarinama OSHwiki ir pritraukiama naujų autorių. Todėl buvo 
paskelbta naujų straipsnių, o jau paskelbti straipsniai buvo redaguojami bei verčiami; OSHwiki svetainės 
lankytojų skaičius labai smarkiai išaugo. 

 

 

 

Per Leipcigo dokumentinių filmų festivalį „DOK Leipzig“ 
skirti saugių darbo vietų tematikos filmų apdovanojimai 

© EU-OSHA 

https://www.healthy-workplaces.eu/lt/
https://osha.europa.eu/lt/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/lt/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/lt/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/lt/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/lt
https://www.napofilm.net/lt/using-napo/napo-for-teachers
https://www.napofilm.net/lt/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/lt/tools-and-publications/oshwiki
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Tinklų kūrimas ir komunikacinė veikla 
2015 m. valdyba ir biuras įgyvendino priemones, kad būtų galima toliau planuoti veiklą, įskaitant jos 
susitikimų grafiko pertvarką, kuria siekta planavimo ir ataskaitų teikimo ciklą geriau priderinti prie EU-
OSHA veiklos. Agentūra priėmė ir įvairių kitų sprendimų, be kita ko, patvirtino 2016 m. valdymo planą ir 
2018–2019 m. Saugių darbo vietų kampanijos temą (ji bus susijusi su pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis), taip pat įgyvendino papildomų priemonių, skirtų užkirsti kelią sukčiavimui ir interesų 
konfliktams. 

Europos lygmeniu EU-OSHA ir toliau bendradarbiavo su Parlamentu ir Komisija, prisidėjo prie DSS 
klausimų nagrinėjimo ir prie sektorių socialinio dialogo komitetų veiklos, taip pat teikė paramą ES 
Tarybai. Be to, ji glaudžiai bendradarbiavo su Europos socialiniais partneriais; pavyzdžiui, kovo mėn. 
EU-OSHA dalyvavo Europos profesinių sąjungų instituto surengtos konferencijos moterų sveikatos ir 
darbo klausimais praktiniame seminare, skirtame lyčių ir tvaraus darbo temai, ir prisidėjo prie 
informavimo apie jį. 

Birželio mėn. buvo pristatyta nauja EU-OSHA interneto svetainė; svetainė ne tik atnaujinta vizualiai – 
joje dabar lengviau naršyti ir ja lengviau naudotis mobiliuosiuose įrenginiuose. Iki 2015 m. pabaigos joje 
apsilankė per 2,5 mln. lankytojų. Nauja ryšių su klientais valdymo strategija, kuri buvo rengiama 
2015 m., bus susieta su agentūros interneto svetaine. Socialinė žiniasklaida padėjo EU-OSHA pasiekti 
daugiau žmonių, nei bet kada anksčiau; sekėjų bei besidominčiųjų skaičius nuolat auga. 

Pagal Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę EU-OSHA daugiau kaip 10 
metų dirba su DSS ryšių punktais 
Turkijoje ir kitose Vakarų Balkanų 
šalyse bei teritorijose, kad padėtų joms 
pasirengti integracijai į EU-OSHA 
sistemą. Po metų pertraukos 2015 m. 
lapkričio mėn. buvo pasirašyta nauja 
sutartis, pagal kurią EU-OSHA buvo 
suteikta teisė toliau teikti finansinę ir 
praktinę paramą 2016 m.  

EU-OSHA dvejų metų trukmės 
Europos kaimynystės politikos 
projektas užbaigtas 2016 m. sausio 

mėn. Per dvejus projekto įgyvendinimo metus EU-OSHA svariai prisidėjo prie DSS sistemų plėtros Pietų 
ir Rytų partnerystės šalyse: padėjo kurti ryšių punktus, stiprinti gebėjimus, dalytis gerąja patirtimi ir 
išversti pagrindinę medžiagą į keletą kalbų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/lt/


Santrauka.2015 m. metinės ataskaitos 

 Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra – EU-OSHA  7 

 

 

 

 

 

 

 

KAIP ĮSIGYTI EUROPOS SĄJUNGOS LEIDINIŲ 

Nemokamų leidinių galite įsigyti: 
• vieną egzempliorių: 

svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 
• daugiau negu vieną egzempliorių / plakatą / žemėlapį: 

Europos Sąjungos atstovybėse (http://ec.europa.eu/represent_lt.htm),  
ES nepriklausančių šalių delegacijose (http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm), 
susisiekę su tarnyba Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm)  
arba paskambinę numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 (nemokamai visoje ES (*). 
 
(*) Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai  
 gali imti mokestį, taip pat gali reikėti mokėti, jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu). 

Parduodamų leidinių galite įsigyti: 
• svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra  

12 Santiago de Compostela, 
E-48003 Bilbao – Ispanija 
Тel. +34 944358400 
Faks. (+34) 944358401 73 10 
E. paštas information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra (EU-OSHA) padeda siekti, kad 

Europa taptų saugesne, sveikesne ir našesne 

vieta dirbti. Agentūra atlieka tyrimus, kuria ir 

platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią 

informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą 

ir rengia sąmoningumo ugdymo kampanijas 

visoje Europoje. 1994 m. Europos Sąjungos 

įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, 

Ispanijoje. Čia kartu dirba Europos Komisijos, 

valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir 

darbuotojų organizacijų atstovai ir geriausi 

visų 28 ES valstybių narių ir kitų šalių 

specialistai. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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