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Üheskoos partneritega 
töötame hoolega 

selle nimel, et mõista 
töökohal tekkivaid riske, 

tõsta teadlikkust ning 
suurendada tööohutusse 

ja -tervishoidu 
panustamist kõikjal 

Euroopas.
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Tere 
tulemast

Edendame 
tööohutust ja 

töötervishoidu, 
et parandada 

töötingimusi 
ja suurendada 

tootlikkust.
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – EU-OSHA

Ohutud ja tervislikud töötingi
mused on igaühe põhiõigus. 
Euroopa Tööohutuse ja Töö
tervishoiu Agentuuri (EUOSHA) 
ülesanne on aidata muuta 
Euroopa töökohad ohutumaks, 
tervislikumaks ja tootlikumaks.

Igal aastal sureb tööõnnetuste 
tõttu üle 4000 töötaja ja rohkem 
kui 3 miljoni töötajaga on 
juhtunud tööl tõsine õnnetus. 

Samas tunnistab 25% töötajatest, et tööl oli nende tervisele 
valdavalt negatiivne mõju. Sellisest olukorrast töötajatele, 
ettevõtetele ja ELi liikmesriikidele tekkinud kulud on 
hinnanguliselt 3% sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Ehkki tööohutus ja töötervishoid on tähtsamad kui kunagi 
varem, on see problemaatiline valdkond. Vajadus tõhusa 
tööohutuse ja töötervishoiu järele, mis kaitseb töötajaid 
ja muudab ettevõtted kasumlikumaks, on uute riskide ja 
töövaldkondade, demograafiliste muutuste ja Euroopa 
majanduskriisile reageerimise kontekstis pakiline ja kasvav.

Mitmes ELi riigis on pensioniea tõstmise tõttu tekkinud 
üha suurem nõudlus selle järele, et poliitikakujundajad ja 
ettevõtted annaksid praktilist teavet, mis aitaks inimestel 
kauem töötada ning tagada nende ohutus ja tervis kuni 
pensionile minekuni.

Majanduslikult keerulistel aegadel peame töötervishoiu ja 
tööohutuse tõhusamat juhtimist majanduslikult põhjenda-
ma, eelkõige väikeettevõtjatele. Mikro- ja väikeettevõtjad 
on Euroopa majanduse oluline osa ning nende endi sõnul 
on neil sageli vähe vahendeid, et kasutusele võtta ohutus- ja 
tervishoiumeetmeid. Samas on üha enam tõendeid sellest, 
et töötervishoiu ja tööohutuse parandamisele kulutatud 
raha teenitakse tootlikkuse ja välditud kulutuste arvelt 
kuhjaga tagasi. Töötajate kaitsmine ohtude ja terviseriskide 
eest ei ole ainult kohustus, vaid ka investeering.

Koostöös valitsuste, töötajate esindajate ning väikeste ja 
suurte ettevõtetega rakendab EU-OSHA Euroopas töö-
ohutuse ja töötervishoiu edendamise ühist lähenemisviisi. 
Oleme võtnud ülesandeks teha tööd tõhusal, läbipaistval ja 
vastutusrikkal viisil.

Agentuur on koostanud oma 2014.–2020. aasta mitmeaastase 
strateegilise programmi kooskõlas ELi töötervishoiu ja 
tööohutuse strateegilise raamistiku 2014–2020 ning Euroopa 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkidega, et tagada oma tegevuste 
selge rõhuasetus. Meie kuus kindlaksmääratud prioriteeti on 
järgmised:

1. muutuste ning uute ja tekkivate riskide prognoosimine 
visiooniuuringute raames;

2. faktid ja arvud – teabe kogumine ja levitamine näiteks 
ettevõtete uuringu ESENER kaudu;

3. tööohutuse ja töötervishoiu tõhusaks juhtimiseks vajalike 
vahendite väljatöötamine, nt veebipõhine interaktiivne 
riskihindamisvahend (OiRA);

4. teadlikkuse parandamine, eelkõige tervislike töökohtade 
kampaaniate kaudu;

5. teadmisvõrgustike loomine, eelkõige 
veebientsüklopeedia OSHwiki väljatöötamise kaudu;

6. võrgustumine (nii strateegilisel kui ka tegevustasandil) ja 
ettevõtetega suhtlemine.

Määranud kindlaks need eesmärgid ja kasutades oma partnerite 
abi, töötame intensiivselt, et mõista ning tõsta teadlikkust 
riskidest tööl ja seeläbi pöörata suuremat tähelepanu 
töötervishoiule ja -ohutusele kõikjal Euroopas.

Dr Christa Sedlatschek, direktor
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – EU-OSHA

Meie EUOSHAs teame, kui tähtis on tulevikusuundumuste 
analüüs. Muudatused töömaailmas on kaasa toonud uued 
riskid ning seetõttu on üks meie põhieesmärke tagada 
andmed ja teave, mis aitavad poliitikakujundajatel ja 
teadlastel õigel ajal ning tõhusalt tegutseda.

Tehnoloogiline uuendustegevus, demograafilised ja sot-
siaal  sed muutused võivad suuresti mõjutada tööohutust ja 
-tervishoidu, sest need põhjustavad uusi riske. Kuivõrd 45% 
ELi töötajatest nendib, et on sellistest muutustest mõjutatud, 
on selge, et peame vaatama tulevikku. EU-OSHA Euroopa 
Riskiseirekeskus prognoosib ja uurib uusi ja tekkivaid 
tööohutus- ja töötervishoiuriske, tagades usaldusväärsed 
ja kvaliteetsed andmed, mis aitavad poliitikutel, teadlastel 
ja töökoha tasandi vahendajatel kasutusele võtta sobivaid 
meetmeid ning seada õigeid prioriteete.

Agentuur teeb prognoose, et määrata kindlaks tööohutuse 
ja töötervishoiu tulevikuprobleemid ning nendega tegelda. 
Tuleviku prognoosimise suurprojektid viiakse ellu kahe 
aasta vältel üheaastase ülevaatamisperioodiga. Tegevused 
hõlmavad järgmist:

•  uurivad kirjandusülevaated;

•  intervjuud, sihtrühmad, õpikojad ja veebiuuringud 
peamiste ekspertide osalusel;

•  stsenaariumide koostamise moodulid.

EU-OSHA eesmärk ei ole üksnes määrata kindlaks uued ja 
tekkivad riskid, vaid tagada ka poliitikutele ning tööohutus- 
ja töötervishoiuspetsialistidele prioriteetide määramise alu-
sed, probleemide lahendamise vahendid ja ideed tulemuste 
poliitikas juurutamiseks.

ROHELISED TÖÖKOHAD
Agentuuri esimene visiooniuuring keskendus keskkonna-
sektorile, mis kasvab kiiresti ja on suhteliselt noor. See 
tähendab, et on vähe teavet võimalikest riskidest ja 
töötajatel on suhteliselt vähe kogemusi, mis suurendab 
õnnetuste ja terviseprobleemide ohtu. Tulevikuprojekt 
uuris rohelisi töökohti tõenäoliselt mõjutavaid tegureid, 

näiteks majanduskeskkond, „keskkonnahoidlike väärtuste” 
üha suurem kasutuselevõtt ühiskonnas ja tehnoloogilise 
uuendustegevuse kiirus. Selles määrati kindlaks peami sed 
võimalikud riskivaldkonnad, sh tuuleenergia, keskkonna-
hoidlikud hooned ja väiksemahuline päikseenergia, ning 
järelmeetmete raames pakuti teavet ja vahendeid, mida 
saab riskide ennetamisel kasutada.

https://osha.europa.eu/et/topics/green-jobs
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – EU-OSHA

Otsusetegijad peavad tuginema kindlatele ning usaldus
väärsetele faktidele ja arvudele. Tagame neile täpse ja 
tervikliku ülevaate praegustest tööohutuse ja töötervishoiu 
riskidest. Pakume ka ajakohast ja praktilist teavet nende 
riskide ennetamise ja juhtimise viiside kohta.

Teeme seda tööohutuse ja töötervishoiu riskide uute teadus-
uuringute tellimise, kogumise ja avaldamisega ning seirates, 
koondades ja analüüsides erinevatest Euroopa allikatest 
pärit statistilisi andmeid. Meie andmed aitavad teadlastel 
ja poliitikakujundajatel leida parimad viisid, kuidas tegelda 
Euroopa töötajatele avalduvate riskidega ning suurendada 
tootlikkust.

Näiteks meie suure katseprojekti „Ohutum ja tervislikum 
töö sõltumata east” eesmärk on mõista ohutuse ja tervis-
hoiu probleeme, mis on seotud vanemaealiste töötajate 
pikemalt tööturul hoidmise ning töö suurema tootlikkuse 
tagamisega. Projekt korraldati Euroopa Parlamendi ja Euroopa 
Komisjoni taotlusel ning selles uuritakse juba kasutusel 
olevaid strateegiaid, vanemaealiste töötajate tööalase 
konkurentsivõime säilitamise ja pikendamise heade tavade 
näiteid ning pikaajalisel haiguspuhkusel olnud vanemaealiste 
töötajate tööle naasmise lihtsustamise viise.

EUROOPA ETTEVÕTETE UURING
Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring (ESENER) 
on üksikasjalik ja ulatuslik uuring, milles analüüsitakse, kuidas 
juhitakse tööohutuse ja -tervishoiuga seotud riske Euroopa 
töökohtadel. See ainulaadne uuring tagab väga olulised 
rahvusvaheliselt võrreldavad andmed, ning on üks peamistest 
vahenditest, mida kasutame, et pakkuda poliitikutele ja 
teadlastele otsuste langetamiseks vajalikke andmeid.

Euroopa ettevõtete ja organisatsioonide tuhanded esindajad 
on vastanud meie ESENERi küsimustikele, mis keskenduvad 
eelkõige järgmistele põhivaldkondadele:

• töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise korraldus;

• psühhosotsiaalsed riskid, nagu stress, kiusamine ja 
ahistamine;

• tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise ajendid ning 
tõkked;

• töötajate osalemine tööohutuses ja töötervishoius.

See uuring korraldatakse iga viie aasta tagant. Teine 
ESENERi uuring hõlmas näiteks 36 riiki ning selle raames 
korraldati 49  000 intervjuud. Uutele ja tekkivatele riskidele 
keskendudes tagatakse, et vastused toovad esile tööohutuse 
ja töötervishoiu vähe uuritud ja olulised valdkonnad, näiteks 
psühhosotsiaalsed riskid, mille problemaatilisus tuvastatigi 
ESENERi kaudu.

http://www.esener.eu
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – EU-OSHA
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Tööõnnetuste ja tervisehäirete ennetamise eelised 
võrreldes tagajärgedega tegelemisega on selged. Samas 
võib eelkõige väiksemates organisatsioonides õigete 
ennetusmeetmete tõhus rakendamine keerukaks osutuda. 
Saame aidata, pakkudes sihipäraseid kasutajasõbralikke 
vahendeid, mis aitavad mikro ja väikeettevõtetel hinnata 
oma töötajatele avalduvaid riske, ning määrates kindlaks 
ja avaldades heade tavade kohandatavad näited.

Veebipõhine interaktiivne riskihindamine
Tihti arvatakse, et tööohutuse ja töötervishoiu juhtimiseks 
on vaja omada teadmisi ning teha lisatööd, mis ei ole väike-
ettevõtetes võimalik või mida nad ei saa endale lubada. 
Veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend (OiRA) kõr-
valdab riskihindamisega seotud väärarusaamad ja muudab 
võimalike ohutegurite hindamise arusaadavaks. See pakub 
kergesti kasutatavaid veebivahendeid, mida saab tasuta 
alla laadida ning mis aitavad mikro- ja väikeette võtjatel 
sammhaaval riskihindamise protsessi läbida. OiRA aitab 
tööandjaid ka õigete otsuste langetamisel ning toetab 
neid tööohutuse ja töötervishoiu probleemide seirel 
ja nendest teatamisel. EU-OSHA tagab platvormi, tarkvara, 
põhivahendid ja kasutajatoe ning liidab ühte OiRA kogu-
konna. Seejärel kohandavad OiRA riiklikud partnerid vahen-
deid sektoritele ja riikidele.

Lisaks tõhusale tehnilisele lahendusele tõendab OiRA 
praktikas, et väikeettevõtjad võivad saada tööohutuse ja 
töötervishoiu tõhusast juhtimisest kasu, näiteks väiksema 
töölt puudumise ja pikemalt tööl käimise kaudu. Vahendi 
tutvustamine aitab tõsta üldist teadlikkust tööohutusest ja 
töötervishoiust ning parandada ettevõtete tulemuslikkust 
ELis, kus valdav enamik ettevõtjatest on mikro- ja väikeette-
võtjad.

OiRAt tunnustatakse Euroopa mikro- ja väikeettevõtjate töö-
ohutuse ning töötervishoiu parandamise tähtsa meetodina, 
projekt kasvab ja areneb pidevalt tänu uute vahendite 
välja töötamisele. OiRA arendajate kogukond töötab kõikjal 
Euroopas, et luua ja täiustada vahendeid ning tõlkida 
olemasolevaid vahendeid uute riikide jaoks. Eesmärk on 

muuta OiRA tööohutuse ja töötervishoiu riskide ennetamise 
ja juhtimise strateegiate lipulaevaks, muutes vahendid 
üha paindlikumaks ja üha enam kasutajate vajadustele 
vastavaks ning tagades kasutajatele ja arendajatele paremad 
võimalused mõtteid vahetada.

http://www.oiraproject.eu

http://www.oiraproject.eu
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – EU-OSHA

Teabe ja võrgustikorganisatsioonina on üks meie pea  
 misi ülesandeid jõuda sihtrühmadeni, alates poliitika  
 kujundajatest ja tööandjatest kuni juhtide, tööohutuse 
ja töötervishoiu spetsialistide, töötajate ning ameti
ühinguteni. Samuti neile meie sõnumite edastamine, et 
tõsta teadlikkust ohtudest ja terviseriskidest ning nende 
ennetamise viisidest. Kasutame erinevaid teabekanaleid, 
sealhulgas konverentse ja õpikodasid, oma põhjalikku 
ja mitmekeelset veebilehte, uudiskirja OSHmail ning 
sotsiaalmeediat.

KAMPAANIATE KORRALDAMINE
Kaheaastased „Tervislike töökohtade kampaaniad” on meie 
peamised teadlikkuse tõstmise meetmed. See on oluline 
kanal kogu Euroopa töökohtadeni jõudmiseks. Need agen-
tuuri ja liikmesriikides asuvate partnerite koordineeritud 
kampaaniad on maailmas omalaadsete seas suurimad, 
hõlmates sadu üritusi ja tegevusi. Teemad hõlmavad kõike 
riskihindamisest, ohututest hooldustöödest ja õnnetustest 
kuni müra, psühhosotsiaalsete riskide ja noorte töötajateni. 
Olenemata teemast rõhutatakse alati koostöö tähtsust (koos 
juhatuse ja töötajate osalemisega töökoha tasandil). See on 
kogu meie tegevuse alus.

Üks kampaaniate põhisündmustest on Euroopa hea tava 
auhinnad, millega tunnustatakse tööohutuse ja töötervishoiu 
juhtimise märkimisväärseid ja uuenduslikke lahendusi. Teine 
tähtis üritus on tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädal, 
mis toimub kogu Euroopas. Meie kampaaniate oluline 
omadus on üha suurenev ametlike kampaaniapartnerite 
arv. Vastutasuks toetuse eest saavad ka kampaaniapartnerid 
sellistest üritustest kasu, näiteks võrdlusuuringute õpi-
kodadel, mis toovad kokku tööohutuse ja töötervishoiu 
spetsialistid, et jagada kogemusi ja häid tavasid.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO – OHUTUS NAERATUSE SAATEL
Et tähtsaid sõnumeid meeldejäävalt ja leebe huumoriga 
edastada, kasutame Napot, animafilmiseeria kangelast, kes 
väljendab end žestidega.

Filme toodab Napo konsortsium, mis on Euroopa ohutus- 
ja tervishoiuorganisatsioonide väike rühmitus. Napo on 
haarav tegelane – tavaline töötaja, kes satub töökohal sageli 
esinevatesse olukordadesse. Ta on ka tõeline tööohutuse 
ja töötervishoiu eestvedaja, tehes riskide tuvastamiseks 
ja praktiliste lahenduste soovitamiseks koostööd oma 
kolleegidega. Napoga saavad samastuda eri vanuse, tausta 
ja mis tahes kultuurikontekstiga inimesed ning filmide 
eesmärk on ergutada töökohal tähtsate ohu- ja tervise 
küsimustega seotud arutelusid.

Agentuuri algatus „Napo õpetajatele” pakub veebivahendite 
komplekti algkooli õpetajatele, sealhulgas põhisõnumid, 
õppe-eesmärgid, tunnikavad ja tegevusideed, mis kõik 
põhinevad Napo filmidel. Eesmärk on tutvustada lastele 
tähtsaid ohu- ja tervisesõnumeid ning juurutada häid 
harjumusi, mis nad võtavad endaga töökohale kaasa, täites 
nii EU-OSHA ülesande kaasata tööohutus ja töötervishoid 
haridusse.

http://www.napofilm.net

http://www.healthy-workplaces.eu/et
http://www.napofilm.net
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – EU-OSHA

Üks meie peamistest ülesannetest on tööohutuse ja töö
tervishoiu spetsialistide rakendamine, et luua kvaliteetne 
ja ajakohane teabekogu. Kasutame uut tehnoloogiat, et 
täita oma kohustust, mis seisneb teabe väljatöötamise ja 
vahetamise parendamises. See võimaldab meil tõhusamalt 
ja kiiremini täita meie lõppkasutajate vajadusi ning seab 
tööohutuse ja töötervishoiu kogukonna meie tegevuse 
keskpunkti, muutes teabevahetuse sotsiaalsemaks ja 
interaktiivsemaks.

OSHwiki
OSHwiki on meie koostööpõhine mitmekeelne veebi-
entsüklopeedia, mis pakub usaldusväärset teavet töö-
ohutuse ja töötervishoiu kohta ning tagab tööohutuse ja 
töötervishoiu spetsialistidele veebikeskkonna teadmiste 
jagamiseks ja suhtlemiseks. See on tõhus viis jõudmaks 
tööohutuse ja töötervishoiu kogukonnani. OSHwiki on 
meie veebilehe kaudu kõigile kättesaadav. Erinevalt 
tavalistest vikidest saavad aga teabe kvaliteedi säilitamiseks 
sisu lisada või olemasolevaid artikleid muuta või tõlkida 
ainult agentuuri akrediteeritud autorid. Akrediteeritud 
autoriks võib saada ükskõik kes tunnustatud kutse- ja 
teadusorganisatsioonist.

OSHwiki hõlmab järgmisi põhikategooriaid: tööohutus ja 
töötervishoid üldiselt, tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine 
ja korraldus, ennetamise ja kontrolli strateegiad, füüsikalised 
tegurid, ohtlikud ained, ergonoomika, ohutus, töökorraldus, 
psühhosotsiaalsed teemad, tervishoid, riskialtid sektorid, 
ametid ja rühmad.

http://www.oshwiki.eu
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Teeme oma eesmärkide 

saavutamiseks 
partneritega tihedat 
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – EU-OSHA

Oleme oma sisult võrgustik ja töö teiste organisat
sioonidega kõikidel tasanditel –  riiklikul, Euroopa ja 
üle maailmsel tasandil –  on meie jaoks oluline. See 
peegeldub meie juhatuse kolmepoolses koosseisus, 
mis koondab riikide valitsuste, töötajate ja tööandjate 
ühenduste ning Euroopa Komisjoni esindajaid.

Meie esimene ja tähtsaim võrgustik on meie koordinatsiooni-
keskused –  tegu on olulise ühendusega meie ja lõpp-
kasutajate vahel. Iga liikmesriik, kandidaatriik ja potentsiaalne 
kandidaatriik nimetab koordinatsioonikeskuse ning seda tee-
vad ka Euroopa Majanduspiirkonna / Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni riigid. Koordinatsioonikeskus on üldjuhul oma 
riigi juhtiva ohutus- ja tervishoiuorganisatsiooni esindaja. Nad 
teevad koostööd oma riiklike kolmepoolsete võrgustikega – 
tööandjate ja töötajate esindajate ning valitsustega –, et 
jagada teavet, toetada meie algatusi ning esitada agentuurile 
andmeid, tagasisidet ja soovitusi. Neil on ülioluline roll ka 
tervislike töökohtade kampaaniates. Toetame neid omakorda 
kampaaniaürituste, väljaannete ja ajakirjandustegevuse osas.

Toetume oma sotsiaalpartneritele – tööandjaid ja töötajaid 
esindavatele organisatsioonidele –, et jõuda kogu Euroopa 
mikro- ja väikeettevõtjateni. Nemad toetavad samuti meie 
tegevusi ja projekte, näiteks OiRA projekti, ning annavad 
väärtuslikku tagasisidet ja kasulikke nõuandeid.

Euroopa ettevõtlusvõrgustik on ettevõtete tugivõrgustik, 
mille ülesanne on aidata väikeettevõtetel oma võimalusi 
Euroopas täiel määral kasutada. See on meie suurim 
võrgustik ja sellest on tänu 600 liikmesorganisatsioonile  
50 riigis suur abi väikeettevõtjateni jõudmisel.

Sotsiaalpartnereid, erialaliite ja suureettevõtteid hõlmav 
üha suurenev kampaaniapartnerite rühm toetab meie 
kampaaniaid ning aitab tõsta teadlikkust ohutusest ja 
tervishoiust. Meil on samuti üha enam meediapartnereid, 
kelle abi kampaaniasõnumite levitamisel on hindamatu.

Teeme tihedat koostööd ka tööinspektsioonidega ning 
ohutuse ja tervishoiu valdkonna juhtivate haridusasutuste 
nõustajate ning uurimisrühmadega. Teeme Euroopa tasandil 
koostööd mitme ELi asutusega – Euroopa Parlamendi, 
Euroopa Komisjoni, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
ning teiste ELi agentuuridega – ja sotsiaalpartneritega, 
näiteks BusinessEurope’i ning Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooniga. Rahvusvaheline partnerlus on sõlmitud 
selliste asutustega nagu Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
ja Maailma Terviseorganisatsioon.

https://osha.europa.eu/et/about/focal_points

©
 E

U
-O

SH
A

/F
ili

p 
D

e 
Sm

et

https://osha.europa.eu/et/about/focal_points


EU-OSHAt tutvustav 2014. aasta brošüür

Kust saab 
rohkem 
teavet?

EU-OSHAga 
kontakteerumiseks 
ning tööohutuse ja 

töötervishoiu valdkonna 
uusimate sündmustega 

kursis püsimiseks on mitu 
võimalust.

©
 E

U
-O

SH
A

/J
im

 H
ol

m
es



Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – EU-OSHA

Veebileht
Meie mitmekeelne veebileht on suurepärane teabeallikas 
kõigi töötervishoiu ja -ohutuse küsimuste kohta alates 
kampaaniamaterjalidest kuni uute uuringuteni. See võimaldab 
juurdepääsu mitmesugustele materjalidele ja praktilistele 
vahenditele.
https://osha.europa.eu/et

OSHmail
Meie tasuta igakuine e-posti teel saadetav uudiskiri OSHmail 
hoiab Teid kursis viimaste uudistega alates õigusaktide 
muudatustest kuni uute väljaannete ja tulevaste üritusteni. 
See on saadaval rohkem kui 20 ELi keeles.
Tellige aadressil: https://osha.europa.eu/et/news/oshmail

Sotsiaalmeedia
Toetume sõnumite edastamisel, suhtumise muutmisel ja 
suhete loomisel sotsiaalvõrgustikele. Võite meid leida:

Üritused
Korraldame üritusi teadlikkuse parandamiseks ning teabe, 
heade tavade ja nõuannete jagamiseks, need ulatuvad 
väikestest seminaridest rahvusvaheliste tippkohtumisteni. 
Tellige OSHmail, et saada teavet tulevastest üritustest, või 
vaadake meie veebilehte aadressil https://osha.europa.eu/
et/events/events.html

Pressitalitus
Ajakirjanduspäringud võite saata e-posti aadressil news@
osha.europa.eu või helistage numbril +34 944358359. Uusi-
mad pressiväljaanded ja ajakirjandusaruanded on aadressil 
https://osha.europa.eu/et/press
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Kaanefotod päripäeva alates vasakult ülevalt:
© EU-OSHA/Arpad Pinter, © EU-OSHA/Arpad Pinter,
© EU-OSHA/Emmanuel Biard, © EU-OSHA/József Radó,
© EU-OSHA/Michel Wielick, © EU-OSHA/David Tijero.

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/european-
agency-for-safety-and-health-at-work

Täiendame regulaarselt oma blogi aadressil

https://osha.europa.eu/et/about/director_
corner/blog/front-page

Väljaanded
Kõiki meie väljaandeid saab tasuta meie veebilehelt alla 
laadida. Avaldame mitmesuguseid väljaandeid alates teabe-
lehte dest kuni üksikasjalike tehniliste aruanneteni, mis 
käsitlevad põhjalikult töötervishoiu ja tööohutusega seotud 
küsi musi ning aitavad tuua põhjalikku ja teemakohast  
ohutus- ja tervishoiuteavet kogu Euroopa mitmesuguste 
sihtrühma deni.
Meie väljaanded: https://osha.europa.eu/et/publications

https://osha.europa.eu/et
https://osha.europa.eu/et/news/oshmail
https://osha.europa.eu/et/events/events.html
https://osha.europa.eu/et/events/events.html
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://osha.europa.eu/et/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/et/about/director_corner/blog/front-page
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) 
aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks 
töötamise kohaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, 
tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning 
korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. 
Hispaanias Bilbaos asuv EU-OSHA, mille asutas Euroopa Liit 1996. 
aastal, koondab nii Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, 
tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid kui ka juhtivaid 
tööohutuse ja töötervishoiu spetsialiste Euroopa Liidu liikmesriikidest 
ja mujalt.
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C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, HISPAANIA
Tel +34 944358400
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