
Načelo STOP – 
vrstni red preventivnih ukrepov:

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 
si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna 
mesta v  Evropi. Agencija, ki jo je Evropska unija ustanovila 
leta  1994 in ima sedež v  španskem mestu Bilbao, proučuje, 
pripravlja in širi zanesljive, uravnotežene in nepristranske 
informacije o varnosti in zdravju ter se za izboljšanje delovnih 
razmer povezuje z organizacijami iz vse Evrope.

Agencija pripravlja tudi dvoletne kampanje za zdravo 
delovno okolje, ki jih podpirajo institucije EU in evropski 
socialni partnerji. Na nacionalni ravni jih vodi njena mreža 
informacijskih točk. Kampanja za obdobje  2018–2019, Varno 
ravnajmo z  nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava 
delovna mesta, je namenjena ozaveščanju o  tveganjih, ki jih 
povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu ter 
spodbujanju kulture preprečevanja tveganj.
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Sprejeti je treba ustrezne ukrepe za 
preprečevanje škode, ki je posledica 
izpostavljenosti nevarnim kemičnim 
snovem pri delu.

Organizacijski 
ukrepi

Substitucija ali 
nadomestitev

Predpisana 
osebna  

varovalna  
oprema

Tehnološki 
ukrepi
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Kdo lahko sodeluje?

K sodelovanju v kampanji Varno ravnajmo z nevarnimi 
kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta so vabljeni 
vsi posamezniki in organizacije vseh velikosti in iz vseh 
gospodarskih dejavnosti na evropski in nacionalni ravni. 
V kampanji lahko sodelujejo:

 • vsi delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja;
 • vodje, nadzorniki in delavci ter predstavniki s področja 

varnosti in zdravja pri delu;
 • informacijske točke agencije EU-OSHA in njihove mreže;
 • socialni partnerji;
 • sektorski odbori za socialni dialog;
 • oblikovalci politik;
 • evropske institucije in njihove mreže;
 • evropske nevladne organizacije;
 • strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu ter 

upravljanja s kadri in njihova združenja;
 • raziskovalci s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • inšpektorati za delo in njihova združenja;
 • mediji.

Kampanja Varno ravnajmo 
z nevarnimi kemičnimi snovmi 
za zdrava delovna mesta
V številnih delovnih okoljih po vsej Evropi so delavci 
izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem, ki močno ogrožajo 
varnost in zdravje pri delu. To vprašanje obravnavajo obsežna 
zakonodaja, številne smernice in podporni dokumenti ter 
orodja, vendar sta ozaveščenost in znanje o kemijski varnosti 
pri delu pogosto pomanjkljiva. Pogosto bi lahko sprejeli 
preprosto izvedljive preventivne ukrepe.

Z ukrepi za preprečevanje ali zmanjšanje izpostavljenosti 
nevarnim kemičnim snovem se lahko delavci zaščitijo pred 
različnimi nezgodami (na primer požari, eksplozijami in 
zadušitvijo) in zdravstvenimi težavami (vključno s kožnimi 
boleznimi, alergijami, boleznimi dihal, prirojenimi okvarami in 
rakavimi obolenji). Poleg tega je obravnava tveganj tudi dobra 
poslovna poteza, saj lahko organizacijam koristi, na primer 
zaradi večje produktivnosti delavcev in manjše odsotnosti 
z dela zaradi bolezni.

Kampanja Zdravo delovno okolje 2018–2019 ima naslednje cilje:

 • ozaveščati o pomembnosti in primernosti varnega ravnanja 
z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnih mestih v Evropi;

 • spodbujati ocenjevanje tveganja, odpravljanje in 
nadomestitev nevarnih kemičnih snovi z manj nevarnimi ter 
upoštevanje vrstnega reda preventivnih ukrepov;

 • ozaveščati o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo 
rakotvornim snovem pri delu;

 • nameniti posebno pozornost skupinam delavcev, ki so 
izpostavljene posebnim in višjim ravnem tveganja (na 
primer ženske, migranti in mladi);

 • ozaveščati o razvoju politik in trenutnem zakonodajnem 
okviru.

Pomembni datumi

Začetek kampanje: april 2018

Evropska tedna varnosti in zdravja pri delu: 
oktober 2018 in oktober 2019

Podelitev priznanj za dobro prakso Zdravo 
delovno okolje: prvo četrtletje leta 2019

Vrh kampanje Zdravo delovno okolje: 
november 2019

Nevarne kemične snovi 
ostajajo pomembna 
tema na področju 
varnosti in zdravja na 
delovnem mestu.

Partnerji kampanje 
lahko izkoristijo številne 
prednosti, vključno 
s sodelovanjem na 
dogodkih za izmenjavo 
primerov dobre prakse 
in drugih priložnostih 
za mreženje.

Kako lahko sodelujete?

V kampanji lahko sodelujete tako, da:

 • razširjate in objavljate gradivo o kampanji ter tako 
spodbujate ozaveščanje o varnosti in zdravju pri delu;

 • organizirate usposabljanja, delavnice, natečaje, prireditve 
ali druge dejavnosti;

 • spodbujate načelo nadomestitve nevarnih kemičnih 
snovi z manj nevarnimi in upoštevanje vrstnega reda 
preventivnih ukrepov;

 • uporabljate in spodbujate uporabo praktičnih orodij in 
virov za varno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi na 
delovnem mestu;

 • z drugimi izmenjavate dobre prakse za preprečevanje 
tveganj zaradi nevarnih kemičnih snovi na delovnem 
mestu;

 • sodelujete na natečaju za priznanja za dobro prakso Zdravo 
delovno okolje;

 • sodelujete oktobra 2018 in oktobra 2019 na evropskih 
tednih varnosti in zdravja pri delu;

 • postanete uradni, nacionalni ali medijski partner kampanje.

Dodatne informacije in viri

Na spletni strani kampanje www.healthy-workplaces.eu/sl 
lahko najdete različna gradiva, ki vam bodo pomagala pri 
spodbujanju in podpiranju kampanje, na primer:

 • vodnik po kampanji Varno ravnajmo z nevarnimi 
kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta;

 • predstavitve v PowerPointu, plakate, infografike in 
informativne liste;

 • zbirko orodij kampanje in drugo gradivo;
 • najnovejše Napo filme.

Sledite nam na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter in 
LinkedIn) in delite naše objave.

Novice o kampanji lahko spremljate na spletni strani 
kampanje (https://healthy-workplaces.eu/sl).
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