
STOP-grundvallarreglan,
stigskipting forvarnaraðgerða:

Vinnuverndarstofnun Evrópu (EU-OSHA) leggur sitt af 
mörkum við að gera Evrópu að öruggari, heilbrigðari og 
afkastameiri stað til að vinna á. Stofnunin, sem stofnuð var 
af Evrópusambandinu 1994 og er staðsett í  Bilbao á  Spáni, 
rannsakar, þróar og miðlar áreiðanlegum, yfirveguðum og 
óhlutdrægum upplýsingum á  sviði öryggis og heilbrigðis 
og vinnur með fyrirtækjum um alla Evrópu við að bæta 
vinnuaðstæður.

EU-OSHA stendur einnig fyrir hinum 2 ára löngu herferðum 
Vinnuvernd er allra hagur með stuðningi stofnana 
Evrópusambandsins og aðila vinnumarkaðarins í  Evrópu. 
Landsskrifstofur stofnunarinnar (Focal Point) sjá um skipulag 
herferðanna innanlands. 2018-19 herferðinni Áhættumat efna 
á vinnustað, er ætlað að auka vitund um áhættuna sem stafar 
af hættulegum efnum á vinnustaðnum og stuðla að forvörnum 
og öryggismenningu.
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Nota verður viðeigandi varúðarráðstafanir 
til að koma í veg fyrir skaða af völdum 
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Hver má taka þátt?

Allir einstaklingar og fyrirtæki sem áhuga hafa — bæði 
á evrópskum vettvangi og landsvísu — eru hvattir til að 
taka þátt í Vinnuvernd er allra hagur - Áhættumat efna 
á vinnustað herferðinni. Herferðin gæti sérstaklega höfðað til:

 • atvinnurekenda í opinbera geiranum og einkageiranum
 • stjórnenda, verkstjóra og starfsfólks og 

vinnuverndarfulltrúa
 • landsskrifstofa EU-OSHA og samstarfsneta þeirra
 • aðila vinnumarkaðarins
 • nefnda um skoðanaskipti á milli aðila vinnumarkaðarins
 • stefnumótandi aðila
 • evrópskra stofnanna og samstarfsneta þeirra
 • evrópskra frjálsra félagasamtaka
 • vinnuverndar- og mannauðssérfræðinga og þeirra 

sambanda
 • rannsóknaraðila á sviði vinnuverndarmála og viðurkenndra 

ráðgjafa
 • vinnueftirlitsaðila og sambanda þeirra
 • fjölmiðla.

Herferðin - Stjórnun 
hættulegra efna á vinnustað
Á mörgum evrópskum vinnustöðum verða starfsmenn 
fyrir váhrifum hættulegra efna sem er meiriháttar 
vinnuverndarmálefni. Fjölmargar löggjafir snúa að 
þessu efni auk fjölmargra leiðbeininga, stuðningsskjala 
og verkfæra, engu að síður eru vitund og þekking oft 
ófullnægjandi og mun oftar væri hægt að grípa til auðveldra 
forvarnaraðgerða.

Aðgerðir til að útrýma eða draga úr váhrifum af völdum 
hættulegra efna draga úr hættu sem starfsfólki stafar af 
ýmiss konar slysum (s.s. eldi, sprengingum og köfnun) og 
heilbrigðisvandamálum (þ.m.t. húðsjúkdómar, ofnæmi, 
öndunarfærasjúkdómar, fæðingargallar og krabbamein). Enn 
fremur er rekstrarlega hagkvæmt að taka á áhættu: Fyrirtæki 
munu uppskera ávinninginn með t.d. aukinni framleiðni og 
minna veikindaleyfi.

Herferðin hefur eftirfarandi markmið:

 • að auka vitund um mikilvægi stjórnunar hættulegra efna 
á evrópskum vinnustöðum

 • að stuðla að áhættumati, útrýmingu og útskiptingu, auk 
stigskiptingu forvarnaraðgerða

 • að auka vitund um áhættuna sem tengist váhrifum frá 
krabbameinsvaldandi efnum á vinnustaðnum

 • að ná sérstaklega til starfsfólks með sérstakar þarfir og 
aukna áhættu (t.d. kvenna, farandverkafólks og ungs fólks)

 • að auka vitund um stefnu og núverandi lagaramma

Helstu dagsetningar

Upphaf herferðarinnar: Apríl 2018

Evrópuvika vinnuverndar: Október 2018 og 2019

Vinnuvernd er allra hagur skiptiviðburður 
góðra starfshátta: Fyrsti ársfjórðungur 2019

Ráðstefna og samantekt á Vinnuvernd er allra 
hagur: Nóvember 2019

Hættuleg efni eru enn 
eitt stærsta vandamálið 
þegar kemur að 
öryggi og heilbrigði 
á vinnustaðnum.

Ýmiss konar ávinningur 
felst í því að verða 
samstarfsmaður 
herferðarinnar, þar 
með talin þátttaka 
í skiptiviðburðum 
góðra starfshátta og 
öðrum tengslamynd-
unartækifærum.

Hvernig getur þú tekið þátt?

Það eru margar leiðir til að taka þátt í þessari herferð. Til 
dæmis gætir þú:

 • miðlað og birt herferðarefni til að hjálpa til við að auka 
vitund

 • skipulagt námskeið, vinnustofur, samkeppnir, viðburði og 
aðrar aðgerðir

 • komið á framfæri útskiptingarreglunni og stigveldi 
forvarnaraðgerða

 • notað og komið á framfæri hagnýtu verkfærunum og 
hjálparefninu sem er tiltækt fyrir stjórnun hættulegra efna 
á vinnustaðnum

 • deilt góðum starfsháttum fyrir forvarnir gegn hættu sem 
stafar af hættulegum efnum á vinnustaðnum

 • tekið þátt í Verðlaununum fyrir góða starfshætti
 • tekið þátt í Evrópuviku vinnuverndar í október 2018 og 2019
 • gerst opinber samstarfsaðili, samstarfsaðili herferðarinnar á 

landsvísu eða samstarfsaðili herferðarinnar í fjölmiðlum.

Frekari upplýsingar og úrræði

Frekari upplýsingar um herferðina færðu á www.healthy-
workplaces.eu. Á þessari vefsíðu finnurðu líka hin ýmsu 
hjálpargögn sem aðstoða þig við að kynna og styðja 
herferðina, til dæmis;

 • leiðarvísi herferðarinnar Vinnuvernd er allra hagur, 
Áhættumat efna á vinnustað

 • PowerPoint-glærusýningu, veggspjöld, skýringarmyndir 
og upplýsingablöð

 • verkfærasett herferðarinnar og annað tengt efni
 • nýjustu Napo-myndböndin

Fylgdu okkur á samfélagsmiðlum (Facebook, Twitter og 
LinkedIn) og deildu færslum okkar.

Fáðu nýjustu fréttir af herferðinni á vefsíðu herferðarinnar 
(https://healthy-workplaces.eu).
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