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Tööstressi käsitleva teabe leidmine veebilehelt 
http://osha.eu.int/ew2002/

Sissejuhatus
Tööstress tabab Euroopa Liidus rohkem kui iga neljandat töötajat. Agentuur annab välja teabelehtede sarja, et aidata võidelda tööstressiga ja mõningate 
selle tähtsamate põhjustega, näiteks kiusamise ja vägivallaga tööl. Käesolevas teabelehes näidatakse, kuidas leida agentuuri veebilehelt teavet tööstressi 
ja selle peamiste põhjuste kohta.

Teabeallikad

Euroopa nädala veebilehed
Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal on iga-aastane teabekampaania 
tööohutus- ja töötervishoiuriskide alase teadlikkuse tõstmiseks ning tulemusliku hea 
tava edendamiseks Euroopa töökohtadel. Selle korraldaja on Euroopa Tööohutuse ja 
Töötervishoiu Agentuur koos oma teabekeskuste võrgustikuga ning see viiakse läbi 
iga aasta oktoobris.

2002. aasta Euroopa nädala teema on “Stressi ja psühhosotsiaalsete riskide ennetamine“. 
Selle tähistamiseks on agentuur loonud veebilehe, millele on koondatud teave, mis 
aitab selleks nädalaks valmistuda. Veebileht jääb alles, et seda ka edaspidi kasutada. 
Selle aadress on  http://osha.eu.int/ew2002 

Euroopa nädala veebileht: astmeline juhend

Neljas 
keeles on 

saadaval ajakiri Magazine, 
millega edendatakse 

informeeritud lugejaskonna 
seas üleeuroopalisi tööstressi 

teemalisi arutelusid ja 
meetmete võtmist.

Põhjalikumat 
teavet esitatakse 
agentuuri tasuta 

allalaaditavas väljaandes 
’“Tööstressi alased 
teadusuuringud“.

 

Psühhosotsiaalsete 
küsimuste ja tööstressi 

alaseid programme, tavasid 
ja kogemusi käsitlevas aruandes 
on esitatud juhtumiuuringuid 
liikmesriikidest, illustreerides 

nende teemade edukat 
lahendamist riigi, piirkonna 

või kohalikul tasandil.

Linkides 
pakutakse teavet 

nende tööõnnetuste 
vältimiseks, mille põhjuste 
seas võivad olla tööstress 

ja psühhosotsiaalsed 
küsimused.

Paljud 
teabelehed, 

mis esitavad teavet 
kokkuvõtlikus vormis, on 

saadaval kõikides liikmesriikide 
keeltes ja need on mõeldud 

kasutamiseks eelkõige 
töökohtadel.

Varsti avaldatakse veel kaks teabelehte: praktiline nõu töötajatele tööstressi kohta ja kokkuvõte aruandest 
psühhosotsiaalseid küsimusi ja tööstressi käsitlevate programmide, tavade ja kogemuste kohta.

Teave 
majandussektorite 

kohta. Seni on käsitletud 
tervishoiusektorit ja 

pakutakse palju linke teabe 
juurde, mis aitab vähendada 

selles sektoris stressi ja 
psühhosotsiaalseid riske.
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Alates 2002. aasta novembrist: Euroopa hea tava auhinnad ja lahendused
Agentuur korraldab Euroopa nädala raames iga-aastase konkursi liikmesriikide ettevõtetele, kes on rakendanud uuendusi riskide vältimiseks töökohal. 
2002. aasta auhindu antakse välja tööstressi ja psühhosotsiaalsete riskide eduka vältimise eest. Auhinnad antakse üle nädala lõpuüritusel ning agentuur 
avaldab hea tava näited trükiväljaandes ja veebis. Need näited võivad innustada teisigi ettevõtteid rakendama samasuguseid meetmeid.

Teave hea tava kohta 

Teave hea tava kohta on mõeldud kasutamiseks töökohtadel ja peaks aitama vähendada riske. 

Teabevahetus
Hea tava veebifoorum võimaldab   
selle kasutajatel arutada teistega   
tööstressi puudutavaid küsimusi –  
tutvustada oma lahendusi, võrrelda 
kogemusi ja arutada probleeme.

Dodatne informacije
Agentuuri veebilehe aadress on http://agency.osha.eu.int 
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Teavet 
võib leida 

ka tööstressi ja 
psühhosotsiaalseid 
küsimusi käsitlevate 

teadusuuringute 
kohta.

Selle 
liidese kaudu 

võib leida tagatud 
kvaliteediga teavet 

liikmesriikidest, teistest 
Euroopa riikidest ja ülejäänud 
maailmast. Teave on olemas  

eri keeltes.

Võimas 
otsingumootor 

aitab välja selgitada 
olemasoleva teabe.

Mitmesuguseid 
veebitõlkevahendeid 
kasutades pakutakse 

tõlkeabi.

Stressi 
käsitlev teave 

on jagatud mitmesse 
kategooriasse. Näiteks: riskianalüüs 

– sisaldab juhiseid riskianalüüsi 
tegemiseks ja riskide vähendamiseks ning 

teavet stressi vältimise kohta teatavatel 
kutsealadel; juhtumiuuringud – näited 
töökohtadel rakendatavate meetmete 
kohta, samuti stressiennetusmeetmete 

tasuvusanalüüsid.

Tõlkekeskuse (CdT, Luksemburg), poolt tõlgitud tekst põhineb ingliskeelsel originaalil.


