
Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb 
is-Saħħa f’Kull Età: il-benefiċċji

• Il-forza tax-xogħol tkun b’saħħitha, produttiva 
u motivata, u għalhekk l-organizzazzjonijiet jibqgħu 
kompetittivi u innovattivi.

• Il-ħiliet siewja u l-esperjenza tax-xogħol jistgħu 
jinżammu fi ħdan l-organizzazzjoni permezz 
tat-trasferiment tal-għarfien u ġabra akbar tat-talenti 
u l-ħiliet.

• Il-liv minħabba mard u l-assenteiżmu jonqsu u għalhekk 
l-ispejjeż ta’ diżabbiltà minħabba x-xogħol jonqsu wkoll 
għall-organizzazzjonijiet u tiżdied il-produttività.

• It-tibdil tal-persunal jonqos.

• L-ambjent tax-xogħol ikun aktar pożittiv, u b’hekk 
iħeġġeġ lill-impjegati ta’ kull età jilħqu l-potenzjal 
tagħhom.

Is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol jirrigwardaw lil kulħadd.
Tajjeb għalik. Tajjeb għall-kumpanija.

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u  s-Saħħa fuq il-Post Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u  s-Saħħa fuq il-Post 
tax-Xogħol (EU-OSHA) hija impenjata li tagħmel lill-Ewropa  hija impenjata li tagħmel lill-Ewropa 
post tax-xogħol aktar sigur, aktar f’saħħtu u  aktar produttiv. post tax-xogħol aktar sigur, aktar f’saħħtu u  aktar produttiv. 
Imwaqqfa mill-Unjoni Ewropea fl-1994 u bbażata f’Bilbao, Spanja, 1994 u bbażata f’Bilbao, Spanja, 
l-Aġenzija tagħmel riċerka, tiżviluppa u tqassam informazzjoni l-Aġenzija tagħmel riċerka, tiżviluppa u tqassam informazzjoni 
affidabbli, bilanċjata u imparzjali dwar is-sigurtà u s-saħħa, waqt affidabbli, bilanċjata u imparzjali dwar is-sigurtà u s-saħħa, waqt 
li tinteraġixxi fuq in-netwerks ma’ organizzazzjonijiet madwar li tinteraġixxi fuq in-netwerks ma’ organizzazzjonijiet madwar 
l-Ewropa sabiex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol.l-Ewropa sabiex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol.

L-EU-OSHA tieħu ħsieb ukoll il-Kampanji dwar il-Postijiet il-Kampanji dwar il-Postijiet 
tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħatax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa mqassma fuq 
sentejn, appoġġjati mill-istituzzjonijiet tal-UE u  l-imsieħba sentejn, appoġġjati mill-istituzzjonijiet tal-UE u  l-imsieħba 
soċjali Ewropej, u  kkoordinati fil-livell nazzjonali min-netwerk soċjali Ewropej, u  kkoordinati fil-livell nazzjonali min-netwerk 
ta’ punti fokali tal-Aġenzija. Il-kampanja tal-2016–17, 2016–17, Postijiet 
tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb is-Saħħa f’Kull Età, għandha l-għan , għandha l-għan 
li tgħin lil min iħaddem jindirizza l-isfidi ta’ forza tax-xogħol li li tgħin lil min iħaddem jindirizza l-isfidi ta’ forza tax-xogħol li 
qiegħda tixjieħ u tqajjem kuxjenza dwar l-importanza ta’ xogħol qiegħda tixjieħ u tqajjem kuxjenza dwar l-importanza ta’ xogħol 
sostenibbli tul il-ħajja tax-xogħol tal-impjegati.
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L-iżgurar ta’ anzjanità 
sana fuq il-post tax-xogħol 
ifisser li l-ħaddiema jgħixu 
tajjeb, jaħdmu tajjeb u jixjieħu 
tajjeb.
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Nippromwovu ħajja tax-xogħol sostenibbli
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Min jista’ jieħu sehem?

Kull organizzazzjoni — tkun ta’ liema daqs jew settur li tkun 
— u individwu huma mħeġġa jieħdu sehem fil-kampanja
Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb is-Saħħa f’Kull Età. 
Il-kampanja hija miftuħa għal:

• kull min iħaddem fis-settur pubbliku u privat;
• maniġers, superviżuri u ħaddiema;
• trejdjunjins u rappreżentanti tas-saħħa u s-sigurtà;
• professjonisti fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 

u fir-riżorsi umani;
• organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u professjonali;
• l-organizzazzjonijiet u l-individwi kollha ddedikati 

għat-titjib tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Il-kampanja
Ix-xogħol huwa parti mis-soluzzjoni, mhux il-problema, 
għall-forza tax-xogħol Ewropea li qiegħda tixjieħ. 
Ix-xogħol jista’ jkun ta’ ġid kemm għas-saħħa fiżika kif 
ukoll għas-saħħa mentali. Il-promozzjoni ta’ xogħol 
sostenibbli u anzjanità sana tista’ twassal għal ħaddiema 
aktar b’saħħithom u aktar motivati, inqas tibdil tal-persunal 
u assenteiżmu, u aktar produttività għan-negozju.

Din il-kampanja tqajjem il-kuxjenza dwar l-importanza 
tal-immaniġġjar tajjeb tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol (OHS) tul il-ħajja tax-xogħol kollha u ta’ tfassil 
tax-xogħol skont il-kapaċitajiet individwali — kemm 
fil-bidu tal-karriera ta’ ħaddiem kif ukoll lejn tmiemha. 
Bl-immaniġġjar tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 
u billi wieħed jikkunsidra u jindirizza d-diversità li teżisti fost 
il-ħaddiema, wieħed jista’ jikseb anzjanità sana fuq ix-xogħol 
u rtirar f’saħħa tajba.

Il-Kampanja dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l 
Quddiem is-Saħħa 2016–17 għandha l-għanijiet li ġejjin:

• li tippromwovi x-xogħol sostenibbli u anzjanità sana
u l-importanza tal-prevenzjoni tul il-ħajja tax-xogħol 
kollha;

• li tgħin lil min iħaddem u lill-ħaddiema (inklużi impriżi 
żgħar u mikro) billi tipprovdi informazzjoni u għodod 
għall-immaniġġjar tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol fil-kuntest ta’ forza tax-xogħol li qiegħda 
tixjieħ;

• li tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni u prattika tajba
f’dan il-qasam. Dati ewlenin

It-tnedija tal-kampanja: April 2016

Il-Ġimgħat Ewropej għas-Saħħa u s-Sigurtà
fuq il-Post tax-Xogħol: Ottubru 2016 u 2017

Iċ-Ċerimonja tal-Premjijiet ta’ Prattika Tajba 
għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem 
is-Saħħa: April 2017

Is-Summit tal-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l 
Quddiem is-Saħħa: Novembru 2017

Postijiet tax-xogħol li jġibu 
’l quddiem is-saħħa huma 
prerekwiżit għal ħajja 
tax-xogħol sostenibbli.

Il-prevenzjoni tul il-ħajja 
tax-xogħol hija essenzjali biex 
jintlaqgħu l-isfidi ta’ forza 
tax-xogħol li qiegħda tixjieħ.

Kif tista’ tinvolvi ruħek?

Tista’ tinvolvi ruħek f’din il-kampanja billi:

• ixxerred u xxandar materjal tal-kampanja biex tqajjem 
kuxjenza dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

• torganizza attivitajiet u avvenimenti, bħal korsijiet ta’ taħriġ, 
konferenzi u kompetizzjonijiet;

• tuża u tippromwovi l-għodod prattiċi tal-immaniġġjar 
tal-età li huma disponibbli;

• tipparteċipa fil-Premjijiet ta’ Prattika Tajba għal Postijiet 
tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa;

• tinvolvi ruħek fil-Ġimgħat Ewropej għas-Saħħa u s-Sigurtà 
fuq il-Post tax-Xogħol tal-2016 u l-2017;

• issir sieħeb uffiċjali jew nazzjonali tal-kampanja;
• iżżomm ruħek aġġornat permezz tal-attivitajiet tagħna 

fuq il-midja soċjali. Sibna fuq Facebook, Twitter, LinkedIn 
u oħrajn.

Aktar informazzjoni u riżorsi

Tista’ ssib aktar informazzjoni u tniżżel diversi riżorsi mis-sit 
web tal-kampanja (www.healthy-workplaces.eu), bħal 
pereżempju:

• il-gwida tal-kampanja — Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu 
Ħsieb is-Saħħa f’Kull Età;

• gwida elettronika ġdida dwar l-immaniġġjar tas-saħħa 
u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fil-kuntest ta’ forza 
tax-xogħol li qiegħda tixjieħ;

• fatti u ċifri u infografika;
• film ta’ NAPO;
• materjal ta’ promozzjoni.

Segwina fuq Twitter: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy-workplaces.eu
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces



