
Vinnuvernd alla ævi: ávinningurinn

• Vinnuaflið verður heilbrigt, afkastamikið og 
áhugasamt en það gerir fyrirtækjum kleift að viðhalda 
samkeppnishæfni sinni og frumkvöðlastarfi.

• Halda má dýrmætri færni og starfsreynslu innan 
fyrirtækisins með flutningi á þekkingu auk þess sem 
fyrirtækið býr að stærri hópi fólks með hæfileika og 
færni.

• Veikindaleyfi og fjarvistir verða minni en það leiðir til 
minni kostnaðar við starfsörorku fyrir fyrirtækin auk þess 
sem afköst aukast.

• Starfsmannavelta verður minni.

• Vinnuumhverfið verður jákvæðara sem hvetur 
starfsmenn á öllum aldri til að gera sitt besta.

Vinnuvernd er allra hagur. 
Fyrir þig og þinn vinnustað.

Vinnuverndarstofnun Evrópu (EU-OSHA) leggur sitt af  leggur sitt af 
mörkunum til að gera Evrópu að öruggari, heilbrigðari og mörkunum til að gera Evrópu að öruggari, heilbrigðari og 
afkastameiri stað til að vinna á. Stofnunin, sem sett var afkastameiri stað til að vinna á. Stofnunin, sem sett var 
á  laggirnar af Evrópusambandinu 1994 og staðsett í  Bilbaó á  laggirnar af Evrópusambandinu 1994 og staðsett í  Bilbaó 
á Spáni, rannsakar, þróar og miðlar áreiðanlegum, y�rveguðum á Spáni, rannsakar, þróar og miðlar áreiðanlegum, y�rveguðum 
og óhlutdrægum upplýsingum á  sviði öryggis og heilbrigðis, og óhlutdrægum upplýsingum á  sviði öryggis og heilbrigðis, 
og vinnur með fyrirtækjum um alla Evrópu við að bæta og vinnur með fyrirtækjum um alla Evrópu við að bæta 
vinnuaðstæður.

EU-OSHA stendur einnig fyrir hinum 2 ára löngu herferðum EU-OSHA stendur einnig fyrir hinum 2 ára löngu herferðum 
Vinnuvernd er allra hagur með stuðningi stofnana  með stuðningi stofnana 
Evrópusambandsins og aðilum vinnumarkaðarins í  Evrópu. Evrópusambandsins og aðilum vinnumarkaðarins í  Evrópu. 
Landsskrifstofur stofnunarinnar sjá um skipulag herferðanna Landsskrifstofur stofnunarinnar sjá um skipulag herferðanna 
innanlands. Herferðin Vinnuvernd alla ævi Vinnuvernd alla ævi 2016-17,miðar 
að því að hjálpa atvinnurekendum að taka á  vandamálum að því að hjálpa atvinnurekendum að taka á  vandamálum 
samhliða öldrun vinnua�sins og auka vitund um mikilvægi samhliða öldrun vinnua�sins og auka vitund um mikilvægi 
sjálfbærrar vinnu út starfsævi launþega.
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Með því að tryggja heilbrigða 
öldrun þýðir það að launþegar 
lifa vel, vinna vel og eldast vel.

Vinnuvernd 
alla ævi

E�um sjálfbæra starfsævi

www.healthy-workplaces.eu
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Hver má taka þátt?

Öll fyrirtæki — án tillits til stærðar eða atvinnugreinar — 
og einstaklingar eru hvattir til að taka þátt í herferðinni 
Vinnuvernd alla ævi. Herferðin er opin:

• öllum atvinnurekendum í opinbera geiranum og 
einkageiranum;

• stjórnendum, yfirmönnum og launþegum;
• verkalýðsfélögum og vinnuverndarfulltrúum;
• sérfræðingum á sviði vinnuverndar og mannauðsstjórnunar;
• félögum atvinnurekenda og fagfélögum;
• öllum samtökum og einstaklingum sem vinna að bættri 

vinnuvernd.

Herferðin
Vinna er hluti af lausninni en er ekki vandamálið þegar 
kemur að öldrun vinnuafls í Evrópu. Vinna getur verið góð 
bæði fyrir líkamlegt og andlegt heilbrigði. Ef sjálfbær vinna 
og heilbrigð öldrun er efld getur það leitt til heilbrigðara og 
áhugasamara vinnuafls, minni starfsmannaveltu og aukinnar 
framleiðni í fyrirtækinu.

Herferðin vekur athygli á mikilvægi þess að 
vinnuverndarmálum sé stjórnað með góðum hætti 
út starfsævina og að vinnan sé sniðin að getu 
einstaklingsins — hvort sem það er við upphaf starfsframans 
eða lok hans. Með því að hafa stjórn á vinnuverndarmálum 
og hafa hliðsjón af og taka á fjölbreytni vinnuaflsins er hægt 
að stuðla að heilbrigðri öldrun og lífeyristöku við góða 
heilsu.

Helstu markmið herferðarinnar Vinnuvernd er allra hagur 
2016-17 er eftirfarandi:

• að efla sjálfbæra vinnu og heilbrigða öldrun og 
undirstrika mikilvægi forvarna út alla starfsævina;

• að aðstoða atvinnurekendur og launþega (þar á meðal 
í litlum og örfyrirtækjum) með því að bjóða upp 
á upplýsingar og tól til að stjórna vinnuvernd þegar 
kemur að öldrun vinnuaflsins;

• að auðvelda miðlun upplýsinga og góðra starfsvenja
á sviðinu.

Helstu dagsetningar

Upphaf herferðarinnar: Apríl 2016

Evrópuvika vinnuverndar: Október 2016 og 
2017

Verðlaunaathöfn Verðlaunanna fyrir góða 
starfshætti: Apríl 2017

Leiðtogafundurinn Vinnuvernd er allra hagur:
Nóvember 2017

Heilbrigðir vinnustaðir eru 
forkröfurnar fyrir sjálfbærri 
starfsævi.

Forvarnir út starfsævina 
eru lykillinn að því að taka 
á vandamálum vinnuafls sem 
eldist.

Hvernig getur þú tekið þátt?

Þú getur tekið þátt í herferðinni með því að:

• miðla og birta herferðarefni til að auka vitund um 
vinnuverndarmál;

• skipuleggja starfsemi og viðburði eins og 
þjálfunarnámskeið, ráðstefnur og samkeppnir;

• nota og kynna hagnýt aldursstjórnunartól í boði;
• taka þátt í Verðlaununum fyrir góða starfshætti;
• taka þátt í Evrópuviku vinnuverndar 2016 og 2017;
• gerast opinber eða innlendur samstarfsaðili herferðarinnar;
• fylgjast með nýjustu fréttum á samfélagsmiðlunum okkar. 

Finndu okkur á Facebook, Twitter, LinkedIn og fleiri stöðum.

Frekari upplýsingar og úrræði

Þú getur fundið frekari upplýsingar og sótt ýmis úrræði 
á vefsíðu herferðarinnar (www.healthy-workplaces.eu), 
eins og:

• leiðarvísi herferðarinnar Vinnuvernd alla ævi
• nýjan e-leiðarvísi um vinnuverndarstjórnun í samhengi 

við vinnuafl sem eldist
• staðreyndir, tölur og upplýsingagrafík
• Napó-kvikmynd
• kynningarefni.

Fylgjast með okkur á Twitter: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



