
Prevencijos priemonių hierarchijai taikomas
STOP principas:

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-
OSHA) padeda užtikrinti, kad Europa taptų saugesne, 
sveikesne ir našesne vieta dirbti. 1994  m. Europos Sąjungos 
įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste (Ispanija). Agentūra 
nagrinėja, rengia ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią 
informaciją apie saugą ir sveikatą, darbo sąlygų gerinimo 
tikslais, bendradarbiaudama su organizacijomis visoje Europoje.

Be to, EU-OSHA įgyvendina dvejų metų trukmės saugių 
darbo vietų kampanijas, kurių vykdymą remia ES institucijos 
ir Europos socialiniai partneriai ir kurias nacionaliniu 
lygiu koordinuoja agentūros ryšių punktų tinklas. 2018–
2019  m.  darbo vietų kampanija „Efektyvus pavojingų 
medžiagų valdymas“ siekiama didinti informuotumą apie 
riziką, kurią darbo vietoje sukelia pavojingos medžiagos, ir 
skatinti rizikos prevencijos kultūrą.
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Siekiant išvengti pavojingų medžiagų 
darbe daromos žalos, būtina imtis 
tinkamų priemonių.
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Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. 
Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.
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Kas gali dalyvauti?

Saugių darbo vietų kampanijoje „Efektyvus pavojingų 
medžiagų valdymas“ kviečiami dalyvauti visi suinteresuoti 
asmenys ir organizacijos, vykdantys veiklą Europos ir 
nacionaliniu lygiu, nepriklausomai nuo jų dydžio ir veiklos 
sektoriaus. Kampanija galėtų būti ypač suinteresuoti:

 • visi viešojo ir privataus sektoriaus darbdaviai;
 • vadovai, prižiūrėtojai ir darbuotojai, taip pat DSS atstovai;
 • EU-OSHA ryšių punktai ir jų tinklai;
 • socialiniai partneriai;
 • konkrečių sektorių socialinio dialogo komitetai;
 • politikos formuotojai;
 • Europos institucijos ir jų tinklai;
 • Europos nevyriausybinės organizacijos;
 • DSS ir žmogiškųjų išteklių profesionalai ir jų asociacijos;
 • DSS tyrimų bendruomenė;
 • darbo inspekcijos ir jų asociacijos;
 • žiniasklaida.

Kampanija „Efektyvus 
pavojingų cheminių medžiagų 
valdymas darbe“
Daugelyje Europos darbo vietų darbuotojams poveikį daro 
pavojingos medžiagos, dėl kurių kyla didelių su darbuotojų 
sauga ir sveikata (DSS) susijusių problemų. Šiuo klausimu 
priimta nemažai teisės aktų, taip pat įvairių rekomendacijų 
ir pagalbinių dokumentų, bei sukurta daug praktinių 
priemonių; vis dėlto paprasto supratimo ir žinojimo dažnai 
nepakanka, o juk daugeliu atvejų galima imtis lengvai 
taikomų prevencinių priemonių.

Imantis veiksmų, kuriais siekiama panaikinti arba sumažinti 
pavojingų medžiagų keliamą pavojų, darbuotojams 
padedama išvengti įvairių nelaimingų atsitikimų (pvz., gaisro, 
sprogimo ir uždusimo) ir sveikatos problemų (įskaitant odos 
ligas, alergijas, kvėpavimo takų ligas, apsigimimus ir vėžinius 
susirgimus). Be to, verslo požiūriu šalinti riziką yra naudinga – 
organizacijoms tai atsiperka, pavyzdžiui, padeda didinti 
našumą ir mažinti neatvykimo į darbą dėl ligos atvejų skaičių.

Kampanija siekiama šių tikslų:

 • didinti supratimą apie pavojingų medžiagų valdymo svarbą 
ir reikšmę Europos darbo vietose;

 • skatinti rizikos vertinimą, panaikinimą ir pakeitimą, taip pat 
prevencijos priemonių hierarchiją;

 • didinti informuotumą apie riziką, susijusią su kancerogenų 
poveikiu darbe;

 • atkreipti dėmesį į tikslines darbuotojų grupes, turinčias 
specialių poreikių, ir kurioms kyla didesnė rizika (pvz., 
moteris, migrantus ir jaunimą);

 • didinti informuotumą apie politinius pokyčius ir dabartinę 
teisinę sistemą.

Svarbiausios datos

Kampanijos pradžia: 2018 m. balandžio mėn.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
savaitės: 2018 m. ir 2019 m. spalio mėn.

Saugių darbo vietų gerosios praktikos 
apdovanojimai: 2019 m. pirmasis ketvirtis

Aukščiausio lygio susitikimas saugių darbo 
vietų tema: 2019 m. lapkričio mėn.

Pavojingos medžiagos 
tebėra svarbi 
darbuotojų saugos 
ir sveikatos problema.

Tapti kampanijos 
partneriu yra 
visokeriopai naudinga – 
partneriai dalyvauja 
renginiuose, kuriuose 
keičiamasi gerąja 
praktika, ir gali naudotis 
kitomis dalyvavimo 
tinkluose galimybėmis.

Kaip galite dalyvauti?

Yra daug būdų dalyvauti kampanijoje. Pavyzdžiui, galite:

 • platinti ir skelbti kampanijos medžiagą ir taip padėti didinti 
informuotumą;

 • rengti mokymo kursus, praktinius užsiėmimus, konkursus, 
renginius ar kitokias priemones;

 • skatinti taikyti pakeitimo ir prevencijos priemonių 
hierarchijos principą;

 • naudoti ir viešinti esamus naudingus įrankius ir išteklius, 
susijusius su pavojingų medžiagų valdymu darbo vietoje;

 • dalytis gerąja praktika, susijusia su pavojingų medžiagų 
darbo vietoje keliamos rizikos prevencija;

 • dalyvauti saugių darbo vietų gerosios praktikos 
apdovanojimuose;

 • dalyvauti 2018 m. ir 2019 m. spalio mėn. Europos 
darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės renginiuose;

 • tapti oficialiu ar nacionaliniu kampanijos partneriu arba 
kampanijos žiniasklaidos partneriu.

Papildoma informacija ir ištekliai

Apsilankykite interneto svetainėje www.healthy-
workplaces.eu ir sužinokite daugiau informacijos apie 
kampaniją. Šioje svetainėje taip pat pateikiama įvairių 
išteklių, kurie padės jums populiarinti ir remti kampaniją, 
pavyzdžiui:

 • kampanijos vadovas „Saugi darbo vieta. Efektyvus 
pavojingų medžiagų valdymas“;

 • „PowerPoint“ pateiktys, lankstinukai, plakatai, infografikai 
ir informacijos suvestinės;

 • kampanijos priemonių rinkinys ir kita susijusi medžiaga;
 • naujausi Napo filmai.

Sekite mūsų naujienas socialiniuose tinkluose („Facebook“, 
„Twitter“ ir „LinkedIn“) ir dalykitės mūsų žinutėmis.

Sužinokite visas kampanijos naujienas mūsų kampanijos 
interneto svetainėje (https://healthy-workplaces.eu).
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