
Vinnuverndarstofnun Evrópu – EU-OSHA
Vinnuvernd er allra hagur. Fyrir þig og þinn vinnustað.

Gerum Evrópu að öruggum, heilbrigðum 
og öflugum vinnustað 

Vinnuverndarstofnun Evrópu
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Með hjálp samstarfsaðila 
okkar vinnum við 

hörðum höndum að 
því að bæta skilning 

og vitund um áhættur 
á vinnustöðum og auka 

skuldbindingu okkar 
við að efla öryggi og 

heilbrigði um alla Evrópu
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Velkomin
Við eflum öryggi 

og heilbrigði á 
vinnustöðum 

til þess að bæta 
vinnuaðstæður og 

auka afköst.
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Vinnuverndarstofnun Evrópu – EU-OSHA

Allir eiga grundvallarrétt 
á öruggum og heilbrigðum 
vinnuaðstæðum. Hjá Evrópsku 
vinnuverndarstofnunni (EU-
OSHA) er markmið okkar að 
hjálpa til við að gera vinnustaði 
í Evrópu öruggari, heilbrigðari 
og afkastameiri.

Á hverju ári deyja yfir 4.000 
launþega vegna vinnuslysa og 
yfir þrjár milljónir launþega eru 

fórnarlömb alvarlegra vinnuslysa. Á sama tíma sögðu 25% 
launþega að vinnan hefði aðallega neikvæð áhrif á heilsufar 
þeirra.  Kostnaður launþega, fyrirtækja og aðildarríkja 
Evrópusambandsins er talinn vera um 3% af vergri 
landsframleiðslu (vlf). 

Meira en nokkru sinni er vinnuvernd mikilvægur og 
krefjandi málaflokkur. Þar sem nýjar áhættur og starfssvið 
líta dagsins ljós, lýðfræði breytist og Evrópa bregst við 
efnahagskreppunni er þörfin á góðri vinnuvernd — sem 
verndar launþega og eykur hagkvæmni fyrirtækja — mjög 
mikilvæg og vaxandi.

Eftir því sem eftirlaunaaldur hækkar í mörgum löndum 
í  Evrópusambandinu, aukast kröfur frá stefnumótendum 
og fyrirtækjum um hagnýtar upplýsingar til þess að hjálpa 
fólki við að vinna lengur og vera öruggt og heilbrigt fram 
að eftirlaunum. 

Á efnahagslega erfiðum tímum þurfum við að tala fyrir 
hagkvæmni góðrar vinnuverndar, einkum hjá smærri 
fyrirtækjum. Lítil og meðalstór fyrirtæki eru lífsnauðsynlegur 
hluti efnahagskerfisins og þeim finnst þau oft skorta 
úrræði til þess að innleiða úrbætur á sviði öryggis- og 
heilbrigðismála.  Vaxandi vísbendingar eru þó um að 
peningar, sem varið er í úrbætur á vinnuvernd, komi margfalt 
til baka í aukinni framleiðni og kostnaði sem sleppa má við. 
Verndun starfsmanna gegn öryggis- og heilbrigðisáhættum 
er ekki bara skylda heldur einnig fjárfesting.

Vinnuverndarstofnun Evrópu nýtir sér sameiginlega nálgun 
með samstarfi við stjórnvöld, fulltrúa launþega og stór og 
smá fyrirtæki, við að efla vinnuvernd í Evrópu. Við höfum 
einsett okkur að framkvæma vinnu okkar með skilvirkum, 
gagnsæjum og ábyrgum hætti.

Í samræmi við markmið rammastefnu ESB um heilbrigði og 
öryggi á vinnustöðum (2014-20) og áætlunina Evrópa 2020 um 
myndun hugvitsamlegs og sjálfbærs hagkerfis í Evrópu fyrir alla, 
hefur stofnunin búið til stefnuáætlun fyrir árin 2014-20 til þess 
að tryggja að stefnan í störfum okkar sé skýr. Forgangsatriðin 
sex sem við höfum bent á eru:

1. gera ráð fyrir breytingum og nýjum og aðsteðjandi 
áhættum með Forspárverkefnum;

2. staðreyndir og tölur — söfnun og miðlun upplýsinga t.d. í 
gegnum ESENER fyrirtækjakönnunina; 

3. gerð tækja fyrir góða vinnuverndarstjórnun, svo sem 
gagnvirka áhættumatið á Netinu (OiRA);

4. auka vitund, einkum með herferðunum Vinnuvernd er 
allra hagur;

5. samstarf um þekkingu, einkum með gerð alfræðisíðunnar 
OSHwiki á Netinu og

6. samstarf (bæði við stefnumótun og framkvæmd) og 
samskipti við fyrirtæki

Með þessi markmið í farteskinu og með hjálp samstarfsaðila 
okkar vinnum við hörðum höndum að því að bæta skilning 
og vitund um áhættur á vinnustöðum og stuðla að ábyrgð um 
öryggi og heilbrigði í Evrópu

Dr. Christa Sedlatschek, framkvæmdastjóri
Vinnuverndarstofnun Evrópu
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Gerum 
ráð fyrir 

breytingum
Hvað ber framtíðin 

í skauti sér fyrir launþega 
og atvinnurekendur 

í Evrópu? Við hjálpum 
til við að koma í veg 

fyrir öryggis- og 
heilbrigðisáhættur 

morgundagsins með því 
að greina þær í dag.
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Vinnuverndarstofnun Evrópu – EU-OSHA

Við hjá EU-OSHA vitum hversu mikilvægt það er að hugsa 
fram í tímann.  Eftir því sem veröldin breytist líta nýjar 
áhættur dagsins ljós og eitt helsta markmið okkar er að 
veita gögn og upplýsingar sem hjálpa stjórnvöldum og 
rannsakendum við að grípa tímanlega til skilvirkra aðgerða.

Tæknilegar nýjungar, lýðfræðilegar breytingar og 
samfélagsbreytingar geta haft stórkostleg áhrif á öryggi 
og heilbrigði vinnustaða og leitt til þess að nýjar áhættur 
komi fram á sjónarsviðið. Í ljósi þess að 45% launþega 
í Evrópusambandinu segjast hafa orðið fyrir slíkum 
breytingum er ljóst að við þurfum að hugsa til framtíðar. 
Evrópska áhættuvaktin hjá EU-OSHA  sér fyrir og rannsakar 
nýjar og aðsteðjandi vinnuverndaráhættur og veitir réttar 
og hágæða upplýsingar sem geta hjálpað stefnumótendum, 
rannsakendum og stjórnendum í fyrirtækjum við að grípa til 
viðeigandi aðgerða og setja rétt mál í forgang.  

Stofnunin gerir forspár til þess að greina og taka á 
vinnuverndarmálum framtíðarinnar. Helstu forspárverkefnin 
eru framkvæmd á 2 árum og með 1 árs rýnitíma. Verkefnin 
eru meðal annars:

• könnunarrýni á útgefnu efni

• viðtöl, markhópar, vinnusmiðjur og netkannanir þar 
sem helstu sérfræðingar koma við sögu

• gerð raunverulegra sviðsmynda 

Markmið EU-OSHA er ekki bara að finna nýjar og 
aðsteðjandi áhættur heldur einnig skapa stefnumótendum 
og vinnuverndarsérfræðingum grunn til forgangsröðunar, 
tæki til að taka á þessum málum og hugmyndir um hvernig 
megi nýta niðurstöðurnar við stefnumótun.  

GRÆN STÖRF
Fyrsta forspárverkefni stofnunarinnar beindi kastljósinu að 
umhverfisgeiranum en hann vex tölulega mjög hratt og er 
tiltölulega ungur.  Það þýðir að oft er skortur á upplýsingum 
um hugsanlegar áhættur og vinnuaflið er tiltölulega 
reynslulítið en það eykur hættuna á slysum og heilsutjóni. 
Forspárverkefnið skoðaði þætti sem líklegir eru til  að hafa 

áhrif á græn störf, svo sem efnahagsaðstæður, aukningu  
samfélagsins í að taka upp græn gildi og tíðni tæknilegra 
nýjunga.  Hún uppgötvaði nokkur lykiláhættusvið, þar 
á meðal vindorku, grænar byggingar og sólarorku í smáum 
sniðum og fylgdi þeim eftir með því að veita hagnýtar 
upplýsingar og tæki til þess að aðstoða við forvarnir.  

https://osha.europa.eu/is/topics/green-jobs
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Staðreyndir 
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Vinnuverndarstofnun Evrópu – EU-OSHA

Stjórnvöld þurfa að hafa traustar og áreiðanlegar 
upplýsingar og tölur við höndina. Við veitum 
þeim nákvæma og ítarlega mynd af núverandi 
vinnuverndaráhættum. Við bjóðum einnig upp 
á uppfærðar, hagnýtar upplýsingar um hvernig koma 
megi í veg fyrir þessar áhættur og hafa stjórn á þeim.

Við gerum það með því að hrinda af stað, safna og gefa 
út nýjar vísindarannsóknir um áhættu í vinnuvernd en 
einnig með því að fylgjast með, flokka með skipulögðum 
hætti og greina tölfræði frá mismunandi stöðum í Evrópu. 
Upplýsingarnar sem við veitum hjálpa rannsakendum og 
stefnumótendum við að finna bestu leiðirnar til þess að ráða 
bug á hættum gegn launþegum Evrópu og auka framleiðni. 

Til dæmis miðar eitt af stóru tilraunaverkefnunum okkar 
Öruggari og heilbrigðari í vinnunni á hvaða aldri sem er að því 
að átta sig á öryggis- og heilbrigðisvandamálum svo að eldri 
launþegar séu lengur í vinnu og afkastameiri á starfsævinni. 
Verkefnið er framkvæmt að ósk Evrópuþingsins og 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem skoðar hvaða 
stefnur eru þegar til staðar, dæmi um góða starfshætti 
sem halda ætti í og auka ráðningarhæfi eldri launþega og 
hvernig við getum auðveldað eldri launþegum, sem hafa 
verið í löngu veikindaleyfi, að snúa aftur til starfa.

EVRÓPUKÖNNUN FYRIRTÆKJA
Fyrirtækjakönnun Evrópu um nýjar og aðsteðjandi hættur 
(ESENER) er nákvæm og ítarleg könnun sem skoðar hvernig 
öryggis- og heilbrigðisáhættum er stjórnað á evrópskum 
vinnustöðum. Þetta einstaka úrræði sem sér fyrir mjög 
nauðsynlegum alþjóðlega samanburðarhæfum upplýsingum, 
er eitt af helstu tækjunum sem við notum til þess að bæta 
í upplýsingabanka stefnumótenda og rannsakenda. 

Fulltrúar þúsunda fyrirtækja og samtaka í Evrópu hafa svarað 
ESENER spurningalistunum okkar en þeir snúast aðallega um 
nokkur lykilsvið:

• ráðstafanir til að stjórna heilbrigði og öryggi

• sálfélagslegar áhættur eins og streita, einelti og áreitni

• hvatar fyrir og hindranir gegn aðgerðum á sviði 
vinnuverndarstjórnunar

• starfsmannaþátttaka í vinnuverndarmálum

Könnunin er framkvæmd á fimm ára fresti. Til þess að gefa 
hugmynd um stærð hennar, náði önnur ESENER-könnunin 
til 36 landa og voru allt að 49.000 viðtöl tekin. Áherslan 
á  nýjar og aðsteðjandi áhættur tryggir að svörin varpi ljósi 
á illa könnuð en sífellt mikilvægari svið vinnuverndar eins 
og sálfélagslegar áhættur, en það vandamál uppgötvaðist 
upphaflega í gegnum ESENER.

http://www.esener.eu
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Vinnuverndarstofnun Evrópu – EU-OSHA
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Ávinningurinn af því að koma í veg fyrir vinnuslys og 
vanheilsu frekar en taka á afleiðingum þeirra, er skýr.  
Einkum fyrir smærri fyrirtæki getur það verið erfitt að 
finna út hvernig eigi að innleiða réttu forvarnirnar með 
skilvirkum hætti. Við getum hjálpað með því að bjóða 
upp á markviss, notendavæn tæki til þess að hjálpa ör- 
og smáfyrirtækjum við að leggja mat á áhættur gegn 
starfsmönnum þeirra og með því að auðkenna og birta 
dæmi um góða starfshætti, sem auðveldlega má aðlaga. 

Gagnvirka áhættumatstólið á Netinu
Það er oft álitið að vinnuverndarstjórnun krefjist þekkingar 
eða aukavinnu sem lítil fyrirtæki búa ekki yfir eða hafi ekki 
ráð á. Gagnvirka áhættumatstækið á Netinu (OiRA) skýrir 
áhættumatsferlið og gerir mat á hugsanlegum áhættum 
mjög auðskiljanlegt. Það býður upp á tæki sem eru auðveld 
í notkun og kostar ekkert að sækja á Netinu, og sem leiða 
ör- og smáfyrirtæki stig af stigi í gegnum áhættumatsferlið. 
Það hjálpar einnig atvinnurekendum við að ákvaða til hvaða 
aðgerða eigi að grípa og styður þá við að hafa eftirlit með 
og tilkynna um vinnuverndarvandamál. EU-OSHA býður 
upp á kerfið, hugbúnað, almenn tæki og þjónustuver og 
heldur utan um OiRA-samfélagið.  Tækin eru svo sérsniðin 
að ákveðnum atvinnugreinum og löndum á landsvísu af 
þátttakendum OiRA.

Ásamt því að vera skilvirk tæknileg lausn er OiRA hagnýt 
aðferð við að koma þeim skilaboðum á framfæri að 
lítil fyrirtæki geti notið ávinningsins af því sem góð 
vinnuverndarstjórnun hefur í för með sér, eins og fækkun 
fjarvista og minni starfsmannaveltu. Kynning á tækinu stuðlar 
að aukinni vitund um almenn vinnuverndarmál og að því að 
bæta rekstrarframmistöðu fyrirtækja í Evrópusambandinu, 
þar sem stór hluti fyrirtækja eru ör- og smáfyrirtæki. 

OiRA er viðurkennt sem mikilvæg leið fram á við þegar 
kemur að vinnuverndarúrbótum hjá ör- og smáfyrirtækjum 
í Evrópu en verkefnið vex og þróast stöðugt og er stöðugt 
unnið að nýjum gátlistum. Samfélag OiRA-forritara starfa 
um alla Evrópu við að skapa og fínstilla tæki og við að 
aðlaga og þýða núverandi tæki fyrir ný lönd. Markmiðið er 

að koma OiRA í framlínu áætlanagerðar fyrir áhættumat, 
forvarnir og stjórnun vinnuverndarmála en tækin verða 
sífellt sveigjanlegri og móttækilegri fyrir þörfum notenda 
og fá notendur og forritarar sífellt betri tækifæri til þess að 
skiptast á hugmyndum. 

http://www.oiraproject.eu

http://www.oiraproject.eu


Fyrirtækjabæklingur 2014

Aukum 
vitund

Herferðar- og 
kynningarstarf okkar 

færir skilaboð okkar inn 
á vinnustaði í Evrópu 

og víðar.

©
 E

U
-O

SH
A

/C
et

in
 B

os
ta

no
gl

u



Vinnuverndarstofnun Evrópu – EU-OSHA

Sem upplýsinga- og samskiptastofnun er eitt helsta 
hlutverk okkar að ná til markhópa okkar — allt frá 
stefnumótendum og atvinnurekendum til yfirmanna, 
vinnuverndarsérfræðinga, launþega og stéttarfélaga — 
til að koma skilaboðum okkar á framfæri með því að auka 
vitund þeirra um áhættur gegn öryggi og heilbrigði og 
hvernig eigi að koma í veg fyrir þær. Við notum fjölbreyttar 
samskiptaleiðir, meðal annars ráðstefnur og vinnusmiðjur, 
ítarlega vefsíðu okkar á mörgum tungumálum, OSHmail 
og samfélagsmiðlana. 

HERFERÐARSTARF
Herferðirnar okkar: Vinnuvernd er allra hagur sem haldnar 
eru í 2 ár í senn, eru flaggskip okkar þegar kemur að 
starfsemi á sviði vitundarvakningar. Þetta eru mikilvægar 
leiðir til þess að ná til vinnustaða um Evrópu. Herferðirnar 
sem samræmdar eru af stofnuninni og samstarfsaðilum 
okkar í aðildarríkjunum, eru þær stærstu sinnar tegundar 
í heiminum og fela í sér hundruð viðburða og verkefna. 
Málefnin hafa verið allt frá áhættumati, öruggu viðhaldi og 
slysum, yfir í hávaða, sálfélagslegar áhættur og ungt fólk á 
vinnustöðum. Án tillits til efnisins, eru ein helstu skilaboðin 
ávallt mikilvægi þess að starfa saman (þar sem forysta og 
starfsmannaþátttaka er sameinuð á vinnustaðnum) — 
eitthvað sem er kjarninn í öllu starfi okkar. 

Einn af hápunktum hverrar herferðar eru Evrópuverðlaunin 
fyrir góða starfshætti sem veita viðurkenningu frábærum 
og frumlegum lausnum við stjórnun öryggis- og 
heilbrigðismála á vinnustöðum. Annar stór viðburður er 
Evrópska vinnuverndarvikan sem haldin er um alla Evrópu. 
Vaxandi fjöldi opinberra samstarfsaðila herferðarinnar er 
lykilatriði í herferðunum okkar. Fyrir stuðning sinn njóta 
samstarfsaðilar herferðarinnar ávinnings af viðburðum 
eins og viðmiðanasmiðjum, þar sem fagmenn á sviði 
vinnuverndar miðla lærdómi sínum og miðla góðum 
starfsvenjum.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPÓ — ÖRYGGI MEÐ BROS Á VÖR
Til þess að koma mikilvægum skilaboðum á framfæri með 
minnisverðum og skemmtilegum hætti, fáum við hjálp 
frá Napó, hetjunnar í teiknimyndaröðinni þar sem engin 
tungumál koma við sögu. 

Myndirnar eru framleiddar af Napó-hópnum, litlum hópi 
evrópskra öryggis- og heilbrigðissamtaka. Napó er aðlaðandi 
fígúra — venjulegur launþegi sem lendir í ýmsum hættum 
á vinnustaðnum. En hann er líka sönn vinnuverndarhetja 
því hann vinnur með samstarfsmönnum sínum við að finna 
áhættur og leggja til hagnýtar lausnir. Fólk á öllum aldri með 
ýmsan bakgrunn og menningu getur samsvarað sig með 
Napó og myndirnar eru hannaðar til þess að örva umræður 
á vinnustöðum um mikilvæg öryggis- og heilbrigðismál. 

Verkefni stofnunarinnar Napó fyrir kennara býður upp 
á verkfærakistu á Netinu fyrir barnaskólakennara sem 
inniheldur meðal annars helstu skilaboðin, námsmarkmið, 
kennsluáætlanir og hugmyndir að starfi, allt á grundvelli 
Napómyndanna. Markmiðið er að kenna börnum mikilvægi 
öryggis- og heilbrigðisstarfs og fræða þau um góðar venjur 
sem þau munu taka með sér á vinnustaði — og þannig 
uppfyllum við loforð okkar um að samþætta vinnuvernd við 
skólastarf. 

http://www.napofilm.net

https://www.healthy-workplaces.eu/is/
http://www.napofilm.net
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Samstarf um 
þekkingu

Við færum saman 
alþjóðlega sérfræðinga 

á sviði öryggis- og 
heilbrigðismála og 

sköpum hágæða 
þekkingu með nýjum 

tækjum og leiðum.
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Vinnuverndarstofnun Evrópu – EU-OSHA

Annað helsta verkefni okkar er að hvetja 
vinnuverndarsérfræðinga til þess að skapa safn hágæða, 
uppfærðra upplýsinga. Við höfum nýtt okkur kosti 
nýrrar tækni til þess að uppfylla skuldbindingu okkar 
um að auðvelda þróun og miðlun upplýsinga. Það gerir 
okkur kleyft að uppfylla þarfir endanlegra notenda 
okkar með skilvirkum og ábyrgum hætti — og setur 
vinnuverndarsamfélagið í þungamiðju alls sem við 
gerum með því að gera ferlið við þekkingarflutninginn 
félagslegri og gagnvirkari. 

OSHwiki
Samstarfsverkefnið okkar OSHwiki er fjöltyngd alfræðiorðabók 
á Netinu sem veitir opinberar upplýsingar um öryggis-og 
heilbrigðismál, og vettvang fyrir vinnuverndarsérfræðinga 
til þess að ræða saman og miðla þekkingu í samfélagi 
á Netinu. Hún er hagkvæm og sífellt mikilvægari leið til þess 
að ná til vinnuverndarsamfélagsins. OSHwiki er öllum opin 
í  gegnum vefsíðuna okkar. Ólíkt öðrum wiki-síðum geta 
aðeins höfundar, sem stofnunin hefur samþykkt, bætt við 
efni, breytt því eða þýtt núverandi greinar til þess að viðhalda 
gæðum upplýsinganna. Allir frá viðurkenndum fag- og 
vísindasamtökum geta orðið viðurkenndir höfundar. 

Í innihaldinu má meðal annars finna eftirfarandi flokka: Almenn 
vinnuvernd , vinnuverndarstjórnun og skipulag, forvarnar- og 
eftirlitsáætlanir, áþreifanlegir orsakavaldar, hættuleg efni, 
vinnuvistfræði, öryggi, vinnuskipulag, sálfélagsleg málefni, 
heilbrigði, atvinnugreinar og störf, og svo áhættuhópar.

http://www.oshwiki.eu
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Vinnum 
í samstarfi

Við vinnum náið með 
samstarfsaðilum 

okkar við að ná 
markmiðum okkar.
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Vinnuverndarstofnun Evrópu – EU-OSHA

Við erum í grunninn samstarfsstofnun og samstarf við 
aðrar stofnanir á öllum stigum — á lands-, Evrópu- og 
heimsvísu — er mjög mikilvægt í störfum okkar. Það 
endurspeglast í þríhliða samsetningu stjórnar okkar en 
þar koma saman fulltrúar innlendra stjórnvalda, samtaka 
launþega og atvinnurekenda og framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins. 

Fyrsta og mikilvægasta samstarfsnet okkar eru 
landsskrifstofurnar okkar — þær eru lífsnauðsynleg 
tenging okkar við endanlega notendur okkar. Hvert 
aðildarríki, umsóknarríki og hugsanlegt umsóknarríki 
tilnefnir landsskrifstofu og hið sama á við lönd evrópska 
efnahagssvæðisins (EES) og fríverslunarsamtaka Evrópu 
(EFTA). Landsskrifstofa er venjulega fulltrúi leiðandi öryggis- 
og heilbrigðissamtaka í landi sínu. Þær vinna með innlendu 
þríhliða samstarfsnetunum — fulltrúum atvinnurekenda og 
launþega og stjórnvöldum — við að miðla upplýsingum, 
styðja við verkefni okkar og veita upplýsingar, ábendingar 
og meðmæli til stofnunarinnar. Þær leika mikilvægt hlutverk 
í herferðunum okkar: Vinnuvernd er allra hagur. Á móti 
aðstoðum við þær við herferðarviðburði, útgáfustarf og 
fjölmiðlastarf. 

Við treystum á aðila vinnumarkaðarins — samtök sem koma 
fram fyrir hönd atvinnurekenda og launþega — til þess að 
við getum náð til ör- og smáfyrirtækja í Evrópu. Þeir styðja 
einnig starfsemi okkar og verkefni, til dæmis OiRA-verkefnið 
og veita okkur ómetanlegar ábendingar og ráð. 

Fyrirtækjanet Evrópu er stoðnet á sviði viðskipta með það 
að markiði að aðstoða lítil fyrirtæki við að nýta sér tækifærin 
í Evrópu til fulls. Það er stærsta samstarfsnet okkar með 
yfir 600 aðildarsamtök í 50 löndum og er það öflugur 
bandamaður í að hjálpa okkur að ná til lítilla fyrirtækja. 

Vaxandi fjöldi samstarfsaðila okkar í herferðinni — sem 
samanstendur af aðilum vinnumarkaðarins, fagfélögum 
og stórum fyrirtækjum — styður við herferðirnar okkar 
og hjálpar til við að auka vitund um mikilvægi öryggis og 
heilbrigðis. Við höfum líka vaxandi fjölda samstarfsaðila 
í fjölmiðlum en hjálp þeirra er ómetanleg við að koma 
skilaboðum herferðanna á framfæri. 

Við vinnum líka náið með vinnueftirlitum, ráðgjöfum og 
rannsóknarhópum frá leiðandi háskólastofnunum á sviði 
öryggis- og heilbrigðismála. Á Evrópuvísu störfum við með 
mörgum stofnunum Evrópusambandsins — Evrópuþinginu, 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, efnahags- og 
félagsmálanefnd Evrópu og systurstofnunum okkar — 
og aðilum vinnumarkaðarins eins og BusinessEurope og 
Evrópusambandi verkalýðsfélaga. Alþjóðlega störfum 
við með aðilum eins og Alþjóðavinnumálastofnuninni og 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. 

https://osha.europa.eu/is/about/focal_points
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Frekari 
upplýsingar

Það eru alls kyns 
leiðir til þess að 

komast í samband við 
EU-OSHA og fræðast 

um nýjustu þróun 
í vinnuverndarmálum. 
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Vinnuverndarstofnun Evrópu – EU-OSHA

Vefsíða
Vefsíðan okkar sem er á mörgum tungumálum er frábær 
uppspretta upplýsinga um öll málefni er varða öryggi og 
heilbrigði, allt frá herferðarefni til nýrra rannsókna. Hún 
býður upp á hafsjó úrræða og hagnýtra tóla.
https://osha.europa.eu/is

OSHmail
Fréttabréfið okkar OSHmail, sem kemur út mánaðarlega og 
er ókeypis, færir þér nýjustu fréttirnar, allt frá breytingum 
á löggjöf til nýrra rita og væntanlegra viðburða. Það er í boði 
á yfir 20 tungumálum.
Fáðu áskrift hér: https://osha.europa.eu/is/news/oshmail

Samfélagsmiðlar
Við trúum á mátt samfélagsmiðlanna til þess að koma 
skilaboðum á framfæri, breyta viðhorfum og mynda sambönd. 
Þú getur fundið okkur á:

Viðburðir
Við skipuleggjum mikið af viðburðum til þess að auka vitund 
og miðla upplýsingum, góðum starfsháttum og ráðum. Þeir 
eru allt frá litlum málstofum yfir í stóra alþjóðlega fundi. 
Skráðu þig fyrir OSHmail til þess að fræðast um væntanlega 
viðburði eða skoðaðu vefsíðuna okkar á https://osha.europa.
eu/en/events/events.html.

Fjölmiðlaskrifstofa
Allar fyrirspurnir fjölmiðla skal senda í tölvupósti til news@
osha.europa.eu eða hringja í +34 944358359. Nýjustu 
fréttatilkynningar og fjölmiðlaskýrslur má finna á https://osha.
europa.eu/is/press.
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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

Við uppfærum líka bloggið okkar reglulega á

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

Útgáfustarf
Öll rit okkar má sækja endurgjaldslaust á vefsíðunni okkar. Við 
stundum viðamikla útgáfustarfsemi á sviði vinnuverndarmála, 
allt frá bæklingum til tæknilegra skýrslna, sem hjálpa til við að 
færa ítarlegar heilbrigðisupplýsingar, sem eru efst á baugi, til 
fjölbreyttra lesenda í Evrópu. 
Skoðaðu ritin okkar hér: https://osha.europa.eu/is/
publications.

https://osha.europa.eu/is
https://osha.europa.eu/is/news/oshmail
https://osha.europa.eu/en/events/events.html
https://osha.europa.eu/en/events/events.html
https://osha.europa.eu/is/press
https://osha.europa.eu/is/press
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/is/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/is/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/is/publications
https://osha.europa.eu/is/publications
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Vinnuverndarstofnun Evrópu (EU-OSHA) leggur sitt af mörkunum 
við að gera Evrópu að öruggari, heilbrigðari og afkastameiri stað til að 
vinna á. Stofnunin rannsakar, þróar og dreifir áreiðanlegum, öruggum 
og óhlutdrægum upplýsingum um öryggis- og heilbrigðismál og 
skipuleggur vitundar-herferðir um alla Evrópu. Stofnunin, sem var 
sett á fót af Evrópusambandinu árið 1996 og er með höfuðstöðvar 
í Bilbaó á Spáni, færir saman fulltrúa framkvæmda-stjórnar 
Evrópusambandsins, fulltrúa frá stjórnsýslu aðildarríkjanna, frá 
samtökum atvinnurekenda og launþega ásamt leiðandi sérfræðinga 
frá aðildarríkjum ESB og annars staðar frá.

Vinnuverndarstofnun Evrópu
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbaó, SPÁNI
Tel. + 34 944358400 
Fax + 34 944358401
E-mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu


