
Принципът STOP,
представящ йерархия на 
превантивните мерки:

Мисията на Европейската агенция за безопасност 
и здраве при работа (EU-OSHA) е Европа да се превърне 
в  по-безопасно, по-здравословно и  по-производително 
място за работа. Създадена от Европейския съюз през 
1994 г. и установена в Билбао, Испания, Агенцията проучва, 
разработва и  разпространява надеждна, балансирана 
и  обективна информация за безопасността и  здравето, 
като работи в  мрежа с  организации в  цяла Европа за 
подобряване на условията на труд.

ЕU-OSHA организира също така двугодишни кампании 
„Здравословни работни места“ с  подкрепата на 
институциите на ЕС и  европейските социални партньори 
и  съгласувани на национално равнище от мрежата на 
националните фокусни точки на Агенцията. Кампанията 
за периода 2018—2019  г. под надслов „Управление 
на опасните вещества“ има за цел повишаване на 
осведомеността относно рисковете, произтичащи от 
опасните вещества на работното място, и  насърчаване на 
култура на оценка на риска.
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Необходимо е да бъдат предприети 
подходящи мерки за предотвратяване 
на вреди, причинени в резултат на 
експозиция на опасни вещества на 
работното място.
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Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. 
Добре е за теб. Добре е за бизнеса.
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Кой може да участва?

Приканваме всички заинтересовани лица или организации (както 
на европейско, така и на национално равнище, независимо от 
тяхната големина или сектора, в който работят) да вземат участие 
в кампанията „Здравословните работни управляват опасните 
вещества“. Кампанията може да представлява особен интерес за:

 • всички работодатели от публичния и частния сектор;
 • мениджъри, ръководители и работници, както 

и представители по безопасност и здраве при работа;
 • фокусните точки на EU-OSHA и техните мрежи;
 • социалните партньори;
 • секторните комитети за социален диалог;
 • лицата, определящи политиката;
 • европейските институции и техните мрежи;
 • европейски неправителствени организации;
 • специалистите в областта на безопасността и здравето при 

работа и техни сдружения;
 • общността на изследователите в областта на безопасността 

и здравето при работа;
 • инспекциите по труда и техни сдружения;
 • медиите.

Кампанията „Управление 
на опасните вещества на 
работното място“
На множество работни места в цяла Европа работниците са 
изложени на въздействието на опасни вещества, което е много 
сериозен проблем, свързан с безопасността и здравето при 
работа. В тази област са приети множество законодателни 
актове и са изготвени многобройни ръководства и помощни 
документи, както и инструменти. Въпреки това осведомеността 
и познаването на проблема често са недостатъчни и в много 
по-голям брой случаи е възможно да бъдат осъществени лесни 
за реализация превантивни мерки.

Предприемането на действия за отстраняване или намаляване 
на експозицията на опасни вещества способства за защитата 
на работниците от редица злополуки (като пожари, експлозии 
и задушаване) и здравни проблеми (включително кожни 
болести, алергии, болести на дихателната система, вродени 
малформации и увреждане на плода и ракови заболявания). 
Наред с горното предприемането за мерки за ограничаване на 
рисковете е ефективно от стопанска гледна точка: организациите 
ще реализират ползи, изразяващи се например в повишена 
производителност и намаляване на отпуските по болест.

Кампанията има следните цели:

 • повишаване на осведомеността относно значението 
и целесъобразността на управлението на опасните вещества;

 • популяризиране на оценката на риска, на отстраняването 
и заместването, както и на йерархията на превантивните 
мерки;

 • повишаване на осведомеността за рисковете, свързани 
с експозицията на канцерогени на работното място;

 • предприемане на мерки, насочени към групи работници със 
специални потребности и изложени на по-високи нива на 
риск (например жените, мигрантите и младите хора);

 • повишаване на осведомеността относно развитието на 
политиката и действащата законодателна рамка. Важни дати

Начало на кампанията: април 2018 г.

Европейски седмици за безопасност и здраве при 
работа: октомври 2018 и 2019 г.

Събитие за обмяна на добри практики в областта на 
здравословните работни места: първото тримесечие 
на 2019 г.

Среща на високо равнище за здравословни работни 
места: ноември 2019 г.

Опасните вещества 
все още са сериозен 
проблем, свързан 
с безопасността 
и здравето на 
работното място.

Партньорството 
с кампанията носи 
редица ползи, които 
включват участие 
в събития за обмен 
на добри практики 
и други възможности 
за сътрудничество 
в мрежа.

Как да се включите?

Съществуват много начини за участие в кампанията. Например 
можете:

 • да разпространявате и публикувате материали на кампанията 
в помощ на повишаването на осведомеността;

 • да организирате курсове за обучение, семинари, състезания, 
събития или други дейности;

 • да популяризирате принципа на заместване и йерархията на 
превантивните мерки;

 • да използвате и популяризирате практическите инструменти 
и ресурси за управление на опасните вещества на работното 
място;

 • да обменяте добри практики за превенция на рисковете, 
произтичащи от опасните вещества на работното място;

 • да участвате в конкурса „Награди за добри практики 
в областта на здравословните работни места“;

 • да участвате в Европейските седмици за безопасност и здраве 
при работа през октомври 2018 и 2019 г.;

 • да станете официален или национален партньор на кампанията 
или медиен партньор на кампанията.

Допълнителна информация и ресурси

Посетете уебсайта www.healthy-workplaces.eu, където ще 
намерите повече информация за кампанията. На този уебсайт 
ще намерите и различни ресурси, които ще ви помогнат да 
популяризирате и подкрепяте кампанията, например:

 • ръководството за кампанията „Здравословните работни 
места управляват опасните вещества“;

 • презентации във формат PowerPoint, плакати, инфографики 
и информационни справки;

 • пакета инструменти за кампанията и други свързани с него 
материали;

 • най-новите анимационни видеоклипове с участието на 
Напо.

Следете ни в социалните мрежи (Facebook, Twitter и LinkedIn) 
и споделяйте нашите публикации.

Информирайте се редовно за последните новини за 
кампанията чрез уебсайта на кампанията (https://healthy-
workplaces.eu).
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