
Ennetustegevuste hierarhia

STOP-põhimõte:

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-
OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja 
tootlikumaks töötamise kohaks. 1994.  aastal Euroopa Liidu 
asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv agentuur kogub, loob 
ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ning erapooletut 
teavet tööohutuse ja töötervishoiu kohta, tegutsedes 
töötingimuste parandamiseks koos organisatsioonidega üle 
kogu Euroopa.

EU-OSHA korraldab ka kaheaastasi tervislike töökohtade 
kampaaniaid, mida toetavad Euroopa Liidu institutsioonid 
ja Euroopa sotsiaalpartnerid ning riikide tasandil agentuuri 
koordinatsioonikeskuste võrgustik. 2018.–2019.  aasta 
kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke 
aineid“ eesmärk on suurendada teadlikkust riskidest, mida 
põhjustavad töökohal ohtlikud ained, ning edendada riske 
ennetavat töökultuuri.
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Tööl ohtlike ainetega kokkupuutest 
tuleneva kahju ennetamiseks tuleb võtta 
tarvitusele asjakohaseid meetmeid.
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Kes on oodatud osalema?

Kampaanias „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke 
aineid“ inimesi ja organisatsioone - nii Euroopa kui ka riigi 
tasandil, vaatamata suurusele või sektorile. Eriti on oodatud 
osalema:

 • kõik avaliku ja erasektori tööandjad;
 • juhid, töötajad ning töötervishoiu ja tööohutuse eest 

vastutajad;
 • EU-OSHA koordinatsioonikeskused ja nende võrgustikud;
 • sotsiaalpartnerid;
 • valdkondlikud sotsiaaldialoogi komiteed;
 • poliitikakujundajad;
 • Euroopa institutsioonid ja nende võrgustikud;
 • Euroopa vabaühendused;
 • töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid ning 

personalitöötajad ja nende partnerid;
 • töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna teadlased;
 • tööinspektsioonid ja nende partnerid;
 • meedia.

Kampaania – ohtlike ainete 
haldamine töökohas
Töötajad puutuvad paljudes töökohtades kogu Euroopas 
kokku ohtlike ainetega, ja see on  suur töötervishoiu ja 
tööohutuse probleemide allikas. Teemat käsitletakse mitmes 
õigusaktis, samuti on erinevaid juhiseid, lisadokumente 
ja -vahendeid. Sellegipoolest on teadlikkus ja teadmised 
sageli ebapiisavad ning paljudel juhtudel saaks hõlpsalt 
rakendada ennetusmeetmeid.

Ohtlike ainetega kokkupuute kõrvaldamine või 
vähendamine aitab kaitsta töötajaid mitmesuguste 
õnnetuste (näiteks tulekahju, plahvatuse ja lämbumise) ning 
terviseprobleemide (sealhulgas nahahaiguste, allergiate, 
hingamisteede haiguste, sünnidefektide ja vähktõve) eest. 
Lisaks on riskide käsitlemine mõistlik ka ärilises mõttes: 
suureneb tootlikkus ja vähenevad haiguspuhkused.

Kampaania eesmärgid on:

 • suurendada teadlikkust ohtlike ainete haldamise 
tähtsusest ja olulisusest Euroopa töökohtades;

 • edendada hindamist ja nende kõrvaldamist ning 
ennetustegevuste hierarhia kasutamist;

 • suurendada teadlikkust riskidest, mis on seotud tööl 
kantserogeenidega kokkupuutumisega;

 • keskenduda erivajaduste ja kõrgema riskitasemega 
töötajate rühmadele (näiteks naised, sisserändajad ja 
noored);

 • suurendada teadlikkust poliitika arengusuundadest ja 
kehtivast õigusraamistikust.

Olulised kuupäevad

Kampaania algus: aprill 2018

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalad: 
2018. ja 2019. aasta oktoober

Tervislike töökohtade heade tavade 
vahetamise üritus: 2019. aasta esimene kvartal

Tervislike töökohtade tippkohtumine: 
2019. aasta november

Ohtlikud ained 
töökohas on jätkuvalt 
suur ohutus- ja 
terviseprobleem.

Kampaaniapartneriks 
hakkamine annab mitu 
eelist, nagu näiteks 
osalemine heade 
tavade vahetamise 
üritustel ja muus 
võrgustikutöös.

Kuidas osaleda?

Kampaanias osalemiseks on palju võimalusi. Näiteks võiksite

 • levitada ja avaldada kampaaniamaterjale, mis aitavad 
teadlikkust suurendada;

 • korraldada kursusi, õpitubasid, konkursse, üritusi või muid 
tegevusi;

 • ohtlike ainete asendamispõhimõtet ning ennetustegevuste 
hierarhiat;

 • kasutada ja edendada töökohas ohtlike ainete haldamise 
praktilisi töövahendeid;

 • jagada töökohas ohtlikest ainetest tulenevate riskide 
ennetamise häid tavasid;

 • osaleda tervislike töökohtade hea tava auhindade konkursil;
 • võtta osa 2018. ja 2019. aasta oktoobris toimuvatest 

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalatest;
 • hakata ametlikuks või riiklikuks kampaaniapartneriks või 

kampaania meediapartneriks.

Lisateave ja -materjalid

Kampaania kohta lähema teabe saamiseks külastage 
veebilehte www.healthy-workplaces.eu. Sellelt 
veebilehelt leiate ka juhiseid, mis aitavad kampaaniat 
edendada ja toetada, näiteks

 • kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke 
aineid“ juhend;

 • PowerPointi esitlused, plakatid, arvutigraafika ja 
teabelehed;

 • kampaania töövahendite pakett ja muud seotud 
materjalid;

 • uusimad Napo videod.

Jälgige meid sotsiaalmeedias (Facebook, Twitter ja 
LinkedIn) ja jagage meie postitusi.

Olge viimaste kampaaniauudistega kursis meie kampaania 
veebilehe kaudu (https://healthy-workplaces.eu).
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