
Il-prinċipju STOP
ta’ ġerarkija ta’ miżuri ta’ prevenzjoni:

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

L-EU-OSHA tmexxi wkoll il-Kampanji dwar il-Postijiet tax-
Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa mqassma fuq sentejn, 
appoġġjati mill-istituzzjonijiet tal-UE u s-sħab soċjali Ewropej, 
u  kkoordinati fil-livell nazzjonali min-netwerk ta’ punti fokali 
tal-Aġenzija. Il-kampanja tal-2018-19, Postijiet tax-Xogħol 
li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi 
Perikolużi, għandha l-għan li toħloq sensibilizzazzjoni dwar 
ir-riskji ppreżentati minn sustanzi perikolużi fuq il-post tax-
xogħol u li tippromwovi kultura ta’ prevenzjoni tar-riskju.
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Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex tiġi 
evitata ħsara kkawżata mill-esponiment 
għal sustanzi perikolużi fuq il-post 
tax-xogħol.
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Is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol jirrigwardaw lil 
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Min jista’ jieħu sehem?

Kull individwu jew organizzazzjoni interessata — kemm fuq livell 
Ewropew u dak nazzjonali, ta’ kwalunkwe daqs u minn kwalunkwe 
settur — hija mħeġġa tieħu sehem fil-kampanja dwar Postijiet tax-
Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi 
Perikolużi. Il-kampanja tista’ tkun ta’ interess partikolari għal:

 • l-impjegaturi kollha fis-settur pubbliku u dak privat;
 • maniġers, superviżuri u ħaddiema, u rappreżentanti tal-OSH;
 • il-punti fokali tal-EU-OSHA u n-netwerks tagħhom;
 • is-sħab soċjali;
 • il-kumitati settorjali dwar id-djalogu soċjali;
 • dawk li jfasslu l-politika;
 • l-istituzzjonijiet Ewropej u n-netwerks tagħhom;
 • organizzazzjonijiet mhux governattivi Ewropej;
 • il-professjonisti fil-qasam tal-OSH u tar-riżorsi umani 

u l-assoċjazzjonijiet tagħhom;
 • il-komunità ta’ riċerka dwar l-OSH;
 • l-ispettorati tax-xogħol u l-assoċjazzjonijiet tagħhom;
 • il-midja.

Il-kampanja — l-immaniġġjar 
ta’ sustanzi perikolużi fuq il-
post tax-xogħol
F’ħafna postijiet tax-xogħol madwar l-Ewropa, il-ħaddiema jiġu 
esposti għal sustanzi perikolużi, li huma kwistjoni ewlenija għas-
sigurtà u għas-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH). Hemm ammont 
kbir ta’ leġiżlazzjoni dwar din il-kwistjoni kif ukoll diversi dokumenti 
u għodod ta’ gwida u ta’ appoġġ; madankollu, is-sensibilizzazzjoni 
u l-għarfien ħafna drabi mhumiex biżżejjed, u f’ħafna każijiet 
oħra jistgħu jittieħdu miżuri ta’ prevenzjoni li jistgħu jiġu applikati 
b’mod faċli.

It-teħid ta’ azzjoni għall-eliminazzjoni jew għat-tnaqqis tal-
esponimenti għal sustanzi perikolużi jgħin jipproteġi lill-ħaddiema 
minn firxa ta’ aċċidenti (bħal nar, splużjoni u soffokazzjoni) kif 
ukoll problemi ta’ saħħa (inkluż mard tal-ġilda, allerġiji, mard 
respiratorju, malformazzjonijiet konġenitali u kanċers). Barra minn 
hekk, mil-lat kummerċjali l-indirizzar tar-riskji jagħmel ħafna sens: 
l-organizzazzjonijiet igawdu l-benefiċċji f’termini ta’, pereżempju, 
żieda fil-produttività u tnaqqis fil-liv minħabba mard.

Il-kampanja għandha l-objettivi li ġejjin:

 • li toħloq sensibilizzazzjoni dwar l-importanza u r-rilevanza tal-
immaniġġjar ta’ sustanzi perikolużi fuq il-postijiet tax-xogħol 
Ewropej;

 • li tippromwovi l-valutazzjoni, l-eliminazzjoni u s-sostituzzjoni tar-
riskji, kif ukoll il-ġerarkija tal-miżuri ta’ prevenzjoni;

 • li toħloq sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji marbuta mal-esponiment 
għall-karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol;

 • li tilħaq gruppi ta’ ħaddiema bi ħtiġijiet speċifiċi u b’livelli ogħla 
ta’ riskju (pereżempju n-nisa, il-migranti u ż-żgħażagħ);

 • li żżid is-sensibilizzazzjoni dwar l-iżviluppi politiċi u l-qafas 
leġiżlattiv attwali.

Dati ewlenin

It-tnedija tal-kampanja: April 2018

Il-Ġimgħat Ewropej għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-
Post tax-Xogħol: Ottubru 2018 u 2019

L-avveniment tal-Iskambju tal-Aħjar Prattiki ta’ 
Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa: 
L-ewwel kwart tal-2019

Is-Summit dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l 
Quddiem is-Saħħa: Novembru 2019

Is-sustanzi perikolużi 
għadhom kwistjoni 
kbira ta’ sigurtà u ta’ 
saħħa fuq il-post 
tax-xogħol.

Is-sħubija fil-kampanja 
toffri varjetà ta’ 
benefiċċji, inkluż 
il-parteċipazzjoni 
f’avvenimenti 
ta’ skambju tal-
aħjar prattiki 
u opportunitajiet oħra 
ta’ netwerking.

Kif tista’ tinvolvi ruħek?

Hemm ħafna modi kif tista’ tinvolvi ruħek f’din il-kampanja. 
Pereżempju, tista’:

 • ixxerred u tippubblika materjal tal-kampanja biex tgħin tinħoloq 
sensibilizzazzjoni;

 • torganizza korsijiet ta’ taħriġ, sessjonijiet ta’ ħidma, 
kompetizzjonijiet, avvenimenti jew attivitajiet oħra;

 • tippromwovi l-prinċipju tas-sostituzzjoni u l-ġerarkija tal-miżuri ta’ 
prevenzjoni;

 • tuża u tippromwovi l-għodod utli u r-riżorsi disponibbli għall-
immaniġġjar ta’ sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol;

 • taqsam l-aħjar prattiki għall-prevenzjoni tar-riskji ppreżentati minn 
sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol;

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

 • tieħu sehem fil-Ġimgħat Ewropej għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-
Post tax-Xogħol f’Ottubru 2018 u 2019;

 • issir sieħeb uffiċjali jew nazzjonali tal-kampanja jew sieħeb tal-
midja fil-kampanja.

Aktar informazzjoni u riżorsi

Żur www.healthy-workplaces.eu għal aktar informazzjoni dwar 
il-kampanja. Fuq dan is-sit web ser issib ukoll diversi riżorsi biex 
jgħinuk tippromwovi u tappoġġa l-kampanja, pereżempju:

 • il-gwida tal-kampanja dwar Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l 
Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi;

 • preżentazzjonijiet bil-PowerPoint, posters, infografika u skedi 
informattivi oħra;

 • is-sett ta’ għodod tal-kampanja u materjal relatat;
 • l-aħħar vidjos ta’ Napo.

Segwina fuq il-midja soċjali (Facebook, Twitter u LinkedIn) 
u xandar il-posts tagħna.

Żomm ruħek aġġornat(a) bl-aħħar aħbarijiet tal-kampanja 
permezz tas-sit web tal-kampanja tagħna (https://healthy-
workplaces.eu).
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