
EU-OSHA – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra
Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.

Europa tampa saugesne, sveikesne 
ir produktyvesne vieta dirbti

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra
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Nustatę tokius tikslus, 
aktyviai siekiame gerinti 

darbe kylančios rizikos 
supratimą bei suvokimą 

ir didinti įsipareigojimą 
užtikrinti saugą 

ir sveikatą Europoje.
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Sveikinimo 
žodis

Užtikrinti saugą 
ir sveikatą darbe 

skatiname tam, kad 
būtų gerinamos 

darbo sąlygos 
ir didinamas 

produktyvumas.
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EU-OSHA – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Visi turi pagrindinę teisę į  sau‑
gias ir sveikas darbo sąlygas. 
Mūsų  – Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros 
(EU‑OSHA)  – misija yra padėti 
užtikrinti, kad Europos darbo 
vietos taptų saugesnės, svei‑
kesnės ir produktyvesnės.

Kasmet per 4  000  darbuotojų 
žūsta dėl nelaimingų atsitikimų 
darbe, o  daugiau kaip trys 

milijonai tampa rimtų nelaimingų atsitikimų darbe aukomis. 
25 proc. darbuotojų pareiškė, kad darbo poveikis jų sveikatai 
daugiausiai neigiamas. Apskaičiuota, kad su tuo susijusios 
darbuotojų, įmonių ir ES valstybių narių išlaidos sudaro apie 
3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Labiau nei bet kada darbuotojų sauga ir sveikata yra 
tapusi svarbia ir sudėtinga politikos sritimi. Atsižvelgiant 
į  tai, kad kyla įvairios naujos rizikos, randasi naujų darbo 
sričių, vyksta demografiniai pokyčiai, o  Europa imasi 
priemonių ekonomikos krizei įveikti, vis svarbiau sukurti 
gerą darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą, kuri padėtų 
apsaugoti darbuotojus ir padidinti įmonių pelningumą.

Pavyzdžiui, daugelyje ES šalių didinamas pensinis amžius, 
todėl politikos formuotojams ir įmonėms reikia vis daugiau 
praktinės informacijos, kaip padėtų žmonėms ilgiau 
išsaugoti darbą ir liktų sveiki bei saugūs iki išėjimo į pensiją.

Šiuo sudėtingu ekonominiu laikotarpiu turime užtikrinti 
gerą darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą, ypač 
mažesnėse įmonėse. Labai mažos ir mažosios įmonės yra 
labai svarbi Europos ekonomikos dalis; dažnai jos mano, kad 
neturi pakankamai išteklių saugos ir sveikatos priemonėms 
įgyvendinti. Tačiau vis daugiau duomenų rodo, kad 
darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti skirti pinigai grįžta 
su kaupu, nes padidėja produktyvumas ir sumažėja išlaidų. 
Darbuotojų apsauga nuo saugos ir sveikatos rizikos – ne tik 
pareiga, bet ir investicija į ateitį.

Bendradarbiaudama su vyriausybėmis, darbuotojų atstovais 
ir mažomis bei didelėmis įmonėmis, EUOSHA taiko bendrą 
požiūrį į darbuotojų saugos ir sveikatos skatinimą Europoje. 
Esame įsipareigoję savo veiklą vykdyti našiai, skaidriai ir 
atskaitingai.

Atsižvelgdama į 2014–2020 m. ES strateginės darbuotojų saugos 
ir sveikatos programos ir dokumento „Europa 2020. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ tikslus ir siekdama 
užtikrinti, kad mūsų pastangos būtų tinkamai sutelktos, 
agentūra parengė 2014–2020  m. daugiametę strateginę 
programą. Šeši mūsų nustatyti prioritetai yra šie:

1. pasirengti pokyčiams ir numatyti naują bei kylančią riziką 
vykdant perspektyvų tyrimo veiklą;

2. faktai ir skaičiai – rinkti ir skleisti informaciją, pavyzdžiui, 
pasitelkiant ESENER įmonių apklausą;

3. kurti gero darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo 
priemones, tokias kaip interaktyvus internetinis rizikos 
vertinimas (angl. OiRA);

4. didinti informuotumą, visų pirma – rengti saugių darbo 
vietų kampanijas;

5. skleisti žinias per tinklus, pirmiausiai – kurti internetinę 
enciklopediją „OSHwiki“ ir

6. kurti tinklus (ir strateginiu, ir veiklos lygmenimis) ir 
užtikrinti institucinį informavimą.

Nustatę tokius tikslus, su mūsų partnerių pagalba intensyviai 
siekiame gerinti darbo vietose kylančios rizikos supratimą bei 
suvokimą ir didinti įsipareigojimą užtikrinti darbuotojų sveikatą 
ir saugą Europoje.

Dr. Christa Sedlatschek, direktorė
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra
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Pasirengimas 
pokyčiams

Kokia Europos darbuotojų 
ir darbdavių ateitis? 

Galime padėti užkirsti 
kelią rytojaus saugos ir 
sveikatos pavojams, jei 

nustatysime juos šiandien.
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EU-OSHA – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Agentūroje EU‑OSHA žinome, kaip svarbu galvoti apie tai, 
kas mūsų laukia ateityje. Keičiantis darbo sričiai randasi 
naujos rizikos, ir vienas iš svarbiausių mūsų tikslų  – 
teikti duomenis ir informaciją, kuri padėtų politikos 
formuotojams ir tyrėjams laiku imtis efektyvių veiksmų.

Technologinės inovacijos, demografiniai ir socialiniai 
pokyčiai gali daryti didelę įtaką saugai ir sveikatai darbe, 
todėl gali rastis naujos rizikos. Atsižvelgiant į  tai, kad 
tokie pokyčiai daro įtaką 45  proc. ES ataskaitoje nurodytų 
darbuotojų, akivaizdu, kad turime žvelgti į  ateitį. EU‑OSHA 
Europos rizikos stebėjimo tarnyba numato ir tiria naują 
bei kylančią darbuotojų saugos ir sveikatos riziką ir tuo 
tikslu teikia patikimų geros kokybės duomenų, kurie gali 
padėti politikos formuotojams, tyrėjams ir už gerovę darbe 
atsakingiems asmenims imtis reikiamų veiksmų ir nustatyti 
tinkamus prioritetus.

Agentūra vykdo perspektyvų tyrimo veiklą, siekdama 
nustatyti ir tinkamai priimti būsimus darbuotojų saugos ir 
sveikatos iššūkius. Didžiausi perspektyvų tyrimo projektai 
yra įgyvendinami dvejus metus, taikant vienerių metų 
peržiūros laikotarpį. Veiklą sudaro:

•  tiriamosios literatūros apžvalgos;

•  pokalbiai, tikslinių grupių susitikimai, seminarai ir 
internetinės apklausos, kuriose dalyvauja pagrindiniai 
ekspertai;

•  scenarijų kūrimo moduliai.

EU‑OSHA tikslas  – ne tik nustatyti naują bei kylančią 
riziką, bet ir politikos formuotojams ir darbuotojų saugos 
ir sveikatos specialistams suteikti galimybę nustatyti 
prioritetus, priemones šiems klausimams spręsti ir idėjas, 
kurios padėtų tyrimų rezultatus perkelti į politiką.

EKOLOGIŠKOS DARBO VIETOS
Pirmasis agentūros perspektyvų tyrimo projektas buvo 
sutelktas į  gana naują ir sparčiai besiplečiantį aplinkos 
sektorių. Tai reiškia, kad trūksta informacijos apie potencialią 
riziką ir kad darbo jėga yra palyginti nepatyrusi, dėl to 
auga nelaimingų atsitikimų ir sveikatos problemų pavojus. 

Įgyvendinant perspektyvų tyrimo projektą buvo išnagrinėti 
veiksniai, kurie gali turėti įtakos ekologiškoms darbo vietoms, 
kaip antai: ekonominė aplinka, didėjantis visuomenės 
prisitaikymas prie ekologijos principų ir technologinių 
inovacijų tempas. Taip pat buvo nustatytos kai kurios 
svarbiausios potencialios rizikos sritys, įskaitant vėjo 
energetikos, ekologiškų pastatų ir nedidelio masto saulės 
energetikos sritis; po to imta teikti praktinę informaciją ir 
priemones, kurios padėtų užtikrinti rizikos prevenciją.

https://osha.europa.eu/lt/topics/green‑jobs
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Faktai ir 
skaičiai
Mūsų veiklos 

rezultatas – aukštos 
kokybės tyrimai ir 

naujausia informacija, 
kuri gali padėti 

nustatyti prioritetus ir 
planuoti prevenciją.
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EU-OSHA – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Sprendimų priėmėjai turi turėti galimybę naudotis tiksliais 
bei patikimais faktais ir skaičiais. Mes jiems tiksliai ir išsamiai 
pristatome dabartinius darbuotojų saugos ir sveikatos 
pavojus. Be to, teikiame naujausią praktinę informaciją apie 
tai, kaip tokiai rizikai galima užkirsti kelią ir ją valdyti.

Tuo tikslu užsakome, renkame ir skelbiame naujus mokslinius 
darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos tyrimus, taip pat 
stebime, kaupiame ir analizuojame statistinę informaciją iš 
skirtingų šaltinių visoje Europoje. Mūsų teikiama informacija 
tyrėjams ir politikos formuotojams padeda nustatyti 
geriausius būdus šalinti Europos darbuotojams kylančią 
riziką ir didinti produktyvumą.

Pavyzdžiui, mūsų didelio bandomojo projekto „Saugesnis 
ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“ tikslas  – padėti 
suprasti saugos ir sveikatos iššūkius, kurių kyla norint 
užtikrinti, kad vyresni darbuotojai ilgiau išsaugotų darbą ir 
būtų produktyvesni visą savo profesinį gyvenimą. Projektas 
įgyvendinamas Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
prašymu; juo siekiama nustatyti, kokia politika jau taikoma, 
nagrinėjami vyresnių darbuotojų darbingumo išsaugojimo 
ir pratęsimo gerosios patirties pavyzdžiai, taip pat kaip 
galėtume palengvinti vyresnių darbuotojų, kurie ilgą laiką 
buvo laikinojo nedarbingumo atostogose, grįžimą į darbą.

EUROPOS ĮMONIŲ APKLAUSA
Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką 
(ESENER) yra išsami plataus masto apklausa, skirta apžvelgti, 
kaip saugos ir sveikatos rizika yra valdoma Europos darbo 
vietose. Ši apklausa yra unikalus išteklius, iš kurio gauname 
labai reikalingų tarptautiniu mastu palyginamų duomenų; 
be to, tai viena iš pagrindinių priemonių, kurias naudojame 
kurdami duomenų bazę politikos formuotojams ir tyrėjams.

Tūkstančių visos Europos įmonių ir organizacijų atstovai 
pateikė atsakymus į  mūsų ESENER klausimyno klausimus, 
kurie pirmiausiai sutelkti į tokias pagrindines sritis:

• saugos ir sveikatos valdymo priemonių;

• psichosocialinės rizikos, tokios kaip stresas, patyčios ir 
priekabiavimas;

• darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo veiksmus 
skatinančių ir jiems trukdančių veiksnių;

• darbuotojų dalyvavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 
užtikrinimo veikloje.

Apklausa rengiama kas penkerius metus. Kad būtų aiškus 
jos mastas, antroji ESENER apklausa vykdyta 36  šalyse, 
surengta net 49  000  pokalbių. Dėmesys naujai ir kylančiai 
rizikai leidžia užtikrinti, kad atsakymai padėtų geriau suvokti 
nepakankamai ištirtas ir vis svarbesnes darbuotojų saugos ir 
sveikatos sritis (pvz., psichosocialinės rizikos), susirūpinimas 
dėl kurių pirmiausiai nustatytas įgyvendinant ESENER.

http://www.esener.eu
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Darbuotojų 
saugos ir 
sveikatos 
valdymo 

priemonės
Rizikos vertinimas – 

geros saugos ir sveikatos 
darbe pagrindas.
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EU-OSHA – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra
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Akivaizdu, kad naudingiau užtikrinti nelaimingų atsitikimų 
darbe ir ligų prevenciją, o  ne šalinti jų padarinius. Tačiau 
mažesnėms organizacijoms gali būti sudėtinga nustatyti, 
kaip efektyviai įgyvendinti tinkamas prevencines 
priemones. Siekdami padėti galime teikti tikslines 
vartotojams patogias priemones, kurios padėtų labai 
mažoms ir mažosioms įmonėms įvertinti jų darbuotojams 
kylančią riziką, taip pat galime nustatyti ir paskelbti 
pritaikomus gerosios patirties pavyzdžius.

Interaktyvus internetinis rizikos vertinimas
Dažnai manoma, kad darbuotojų saugos ir sveikatos 
valdymas susijęs su žiniomis, kurių mažosios įmonės 
neturi, arba su papildomu darbu, kurio imtis jos neturi 
galimybių. Interaktyvus internetinis rizikos vertinimas 
(OiRA) padeda įnešti aiškumo į  rizikos vertinimo procesą 
ir užtikrinti, kad galimų darbo vietos pavojų vertinimo 
procesas būtų paprastas. Taikant OiRA suteikiamos lengvos 
naudoti ir nemokamai platinamos internetinės priemonės, 
kurios labai mažoms ir mažosioms įmonėms leidžia 
žingsnis po žingsnio įgyvendinti vertinimo procesą. Be to, 
darbdaviams padedama apsispręsti dėl tinkamų veiksmų, 
stebėti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus ir už juos 
atsiskaityti. EU‑OSHA suteikia platformą, programinę įrangą, 
bendrąsias priemones ir pagalbos liniją, taip pat vienija OiRA 
bendruomenę. Po to OiRA partneriai tas priemones pritaiko 
sektoriams ir šalims nacionaliniu lygmeniu.

OiRA yra ne tik veiksmingas techninis sprendimas, bet ir 
praktiškas būdas skleisti žinią, kad mažosios įmonės gali 
turėti naudos iš gero darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo, 
nes, pvz., sumažėja nebuvimo darbe atvejų ir darbuotojų 
kaita. OiRA padeda apskritai didinti informuotumą apie 
darbuotojų saugą bei sveikatą ir gerinti ES, kurios didžioji 
dauguma įmonių yra labai mažos ir mažosios įmonės, verslo 
produktyvumą.

Pripažįstama, kad OiRA yra svarbus būdas gerinti Europos 
labai mažų ir mažųjų įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos 
sistemas; šis projektas nuolat auga ir vystosi, toliau kuriamos 
naujos priemonės. OiRA projektuotojų bendruomenė 

darbuojasi visoje Europoje, siekdama kurti ir tobulinti 
priemones, taip pat jau turimas priemones tinkamai pritaikyti 
naujoms šalims. Tokios veiklos tikslas  – užtikrinti, kad OiRA 
taptų vienu iš svarbiausių darbuotojų saugos ir sveikatos 
rizikos prevencijos ir valdymo būdų, kad jos priemonės taptų 
vis lankstesnės ir geriau pritaikytos naudotojų poreikiams 
ir kad naudotojai bei projektuotojai turėtų vis daugiau 
galimybių keistis idėjomis.

http://www.oiraproject.eu
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Informuotumo 
didinimas

Mūsų kampanijų ir 
skatinimo veikla padeda 

užtikrinti, kad mūsų žinia 
pasiektų darbo vietas 

Europoje ir už jos ribų.
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EU-OSHA – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Mums, kaip informavimo ir tinklų kūrimo organizacijai, 
viena iš pagrindinių užduočių yra pasiekti savo tikslinę 
auditoriją  – nuo politikos formuotojų ir darbdavių iki 
vadovų, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, 
darbuotojų ir profesinių sąjungų  – ir jiems perteikti 
mūsų idėjas, tuo tikslu didinant informuotumą apie 
saugos ir sveikatos riziką ir jos prevenciją. Naudojamės 
įvairiais komunikacijos kanalais, įskaitant konferencijas ir 
seminarus, mūsų išsamią daugiakalbę interneto svetainę, 
naujienlaiškį „OSHmail“ ir socialinę žiniasklaidą.

KAMPANIJOS
Dvejų metų „Saugių darbo vietų kampanijos“ yra mūsų 
pavyzdinė informuotumo didinimo veikla. Tai svarbus būdas 
pasiekti darbo vietas visoje Europoje. Šios kampanijos, kurias 
koordinuoja agentūra ir mūsų partneriai valstybėse narėse, 
yra didžiausios pasaulyje tokio pobūdžio kampanijos, per 
kurias rengiama šimtai renginių ir veiksmų. Temos yra 
įvairios  – nuo rizikos vertinimo, saugios eksploatacijos 
ir nelaimingų atsitikimų iki triukšmo, psichosocialinės 
rizikos ir jaunimo darbe. Kad ir kokia būtų tema, viena iš 
pagrindinių minčių visada yra darbo kartu (vadovų lyderystės 
ir darbuotojų dalyvavimo derinimo darbo vietų lygmeniu) 
svarba – būtent tuo principu yra grindžiama visa mūsų veikla.

Vienas iš kiekvienos kampanijos akcentų  – Europos geros 
praktikos apdovanojimai, per kuriuos pripažįstami išskirtiniai 
ir novatoriški saugos ir sveikatos darbe valdymo sprendimai. 
Kitas svarbus renginys  – visoje Europoje rengiama Europos 
darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė. Vienas iš svarbiausių 
mūsų kampanijų bruožų  – vis didėjantis oficialių kampanijų 
partnerių skaičius. Paramą teikiantys kampanijų partneriai 
patys turi naudos iš tokių renginių kaip lyginamosios analizės 
seminarai, į kuriuos susirenka darbuotojų saugos ir sveikatos 
specialistai dalytis tuo, ko išmoko, ir keistis gerąja patirtimi.

https://www.healthy‑workplaces.eu

NAPAS – SAUGA SU ŠYPSENA
Norėdami skleisti svarbias mintis paprastai ir įsimintinai, 
į  pagalbą pasitelkiame Napą  – nebylių animacinių filmukų 
herojų.

Šiuos filmukus kuria Napo konsorciumas  – maža Europos 
saugos ir sveikatos organizacijų grupė. Napas yra patrauklus 
veikėjas  – paprastas darbuotojas, susiduriantis su įprastais 
pavojais darbo vietoje. Be to, jis tikras darbuotojų saugos ir 
sveikatos gynėjas, kuris su savo kolegomis siekia nustatyti 
kylančią riziką ir pasiūlyti praktinių sprendimų. Bet kokio 
amžiaus, kilmės ir kultūros žmonės gali susitapatinti su 
Napu, o šie filmukai yra skirti darbo vietose skatinti diskusijas 
svarbiais saugos ir sveikatos klausimais.

Įgyvendinant agentūros iniciatyvą „Napas mokytojams“, 
pradinių klasių mokytojams suteikiamas interneto priemonių 
rinkinys, įskaitant pagrindines perteikiamas mintis, mokymo 
tikslus, pamokų planus ir veiklos idėjas, o  visa tai remiasi 
animaciniais filmukais apie Napą. Taip siekiama vaikams 
pristatyti svarbiausius saugos ir sveikatos klausimus ir 
suformuoti gerus įpročius, kuriuos jie galėtų pritaikyti 
darbe  – taip įgyvendiname savo įsipareigojimą darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimą integruoti į ugdymo procesą.

http://www.napofilm.net

https://www.healthy-workplaces.eu/lt
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EU-OSHA – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Dar viena labai svarbi mūsų užduotis  – mobilizuoti 
darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus formuoti 
naujausios aukštos kokybės informacijos išteklius. 
Pasinaudodami naujosiomis technologijomis įgyvendiname 
savo įsipareigojimą lengvinti informacijos rengimą ir 
mainus. Tai leidžia mums efektyviau ir greičiau patenkinti 
mūsų galutinių naudotojų poreikius, o  darbuotojų saugos 
ir sveikatos bendruomenė atsiduria visos mūsų veiklos 
centre, nes žinių perdavimo procesas tampa socialesnis ir 
interaktyvesnis.

„OSHwiki“
„OSHwiki“ yra mūsų daugiakalbė internetinė enciklopedija, 
kurioje teikiama autoritetinga informacija apie saugą ir 
sveikatą; be to, tai aplinka, kurioje darbuotojų saugos ir 
sveikatos specialistai gali palaikyti ryšius ir dalytis žiniomis 
kaip interneto bendruomenė. Tai ekonomiškai efektyvus 
ir vis reikšmingesnis būdas pasiekti darbuotojų saugos ir 
sveikatos bendruomenę. „OSHwiki“ yra prieinamas visiems 
per mūsų interneto svetainę. Tačiau nuo kitų redaguojamų 
„wiki“ interneto puslapių „OSHwiki“ skiriasi tuo, jog siekiant 
išlaikyti informacijos kokybę yra nustatyta, kad pridėti turinį 
arba redaguoti ar versti esamus straipsnius gali tik agentūros 
akredituoti autoriai. Akredituotu autoriumi gali tapti bet koks 
pripažintos profesinės ir mokslinės organizacijos atstovas.

„OSHwiki“ turinį sudaro tokios pagrindinės kategorijos: 
bendro pobūdžio informacija apie darbuotojų saugą ir 
sveikatą, darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas bei 
organizavimas, prevencijos ir kontrolės strategijos, fiziniai 
veiksniai, pavojingos medžiagos, ergonomika, sauga, 
darbo organizavimas, psichosocialinės problemos, sveikata, 
sektoriai, profesijos ir rizikos grupės.

http://www.oshwiki.eu

©
 E

U
‑O

SH
A

/M
ic

he
l W

ie
lic

k
©

 E
U

‑O
SH

A
/A

rp
ad

 P
in

te
r



Agentūros 2014 m. bukletas

Partneryste 
grįstas 

bendradar
biavimas

Siekdami savo 
tikslų glaudžiai 

bendradarbiaujame 
su mūsų partnerių 

tinklu.

©
 E

U
‑O

SH
A

/E
ric

 D
es

pu
jo

ls



EU-OSHA – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Iš esmės esame tinklų kūrimo organizacija, tad darbas su 
kitomis organizacijomis visais lygmenimis – nacionaliniu, 
Europos, pasaulio  – yra mūsų veiklos pagrindas. Tai 
atspindi trišalė mūsų valdybos, kurią sudaro nacionalinių 
vyriausybių, darbuotojų ir darbdavių asociacijų ir Europos 
Komisijos atstovai, sandara.

Pirmąjį ir patį svarbiausią tinklą sudaro mūsų nacionaliniai 
ryšių punktai, nes jie užtikrina mūsų ryšį su mūsų galutiniais 
naudotojais. Kiekviena valstybė narė, šalis kandidatė ir 
potenciali šalis kandidatė, taip pat Europos ekonominės 
erdvės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis skiria 
savo ryšių punktą. Ryšių punktai paprastai yra pagrindinės 
savo šalies saugos ir sveikatos organizacijos atstovai. 
Bendradarbiaudami su nacionaliniais trišaliais tinklais  – 
darbdavių bei darbuotojų atstovais ir vyriausybe,  – jie 
skleidžia informaciją, remia mūsų iniciatyvas ir agentūrai 
teikia duomenis, atsiliepimus ir rekomendacijas. Jiems tenka 
labai svarbus vaidmuo mūsų saugių darbo vietų kampanijose. 
Savo ruožtu mes jiems teikiame paramą rengiant kampanijas, 
publikacijas ir žiniasklaidos renginius.

Kad pasiektume labai mažas ir mažąsias įmones visoje 
Europoje, remiamės savo socialiniais partneriais – darbdaviams 
ir darbuotojams atstovaujančiomis organizacijomis. Be 
to, socialiniai partneriai remia mūsų veiklą bei projektus 
(pavyzdžiui, OiRA projektą) ir teikia vertingų atsiliepimų bei 
patarimų.

Europos įmonių tinklas yra verslo paramos tinklas, kurio 
misija – padėti mažosioms įmonėms pasinaudoti galimybėmis 
Europoje. Tai didžiausias mūsų bendruomenės tinklas, kurį 
sudaro per 600 organizacijų narių 50 šalių ir kuris mums labai 
padeda pasiekti mažąsias įmones.

Vis daugiau kampanijos partnerių, įskaitant socialinius 
partnerius, profesines organizacijas ir dideles bendroves, 
remia mūsų kampanijas ir padeda mums didinti informuotumą 
apie saugos ir sveikatos svarbą. Be to, turime vis daugiau 
žiniasklaidos partnerių, kurių pagalba yra labai vertinga 
skleidžiant kampanijų žinią.

Taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su darbo inspekcijomis, 
svarbiausių akademinių institucijų, veikiančių saugos ir 
sveikatos srityje, konsultantais ir tyrėjų komandomis. Europos 
lygmeniu bendradarbiaujame su daugeliu ES institucijų  – 
Europos Parlamentu, Europos Komisija, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetu ir mums giminingomis 
agentūromis, – taip pat su socialiniais partneriais, tokiais kaip 
Europos verslo konfederacija ir Europos profesinių sąjungų 
konfederacija. Tarptautiniu mastu palaikome partnerystės 
santykius su tokiais subjektais kaip Tarptautinė darbo 
organizacija ir Pasaulio sveikatos organizacija.

https://osha.europa.eu/lt/about/focal_points
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EU-OSHA – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Interneto svetainė
Mūsų daugiakalbė interneto svetainė yra puikus informacijos 
apie visus saugos ir sveikatos klausimus  – nuo kampanijų 
medžiagos iki naujų tyrimų – šaltinis. Joje suteikiama prieiga 
prie įvairių išteklių ir praktinių priemonių.
https://osha.europa.eu/lt

„OSHmail“
Kartą per mėnesį elektroniniu paštu nemokamai platiname 
naujienlaiškį „OSHmail“. Jame rasite naujausią informaciją  – 
nuo teisės aktų pakeitimų iki naujų publikacijų ir būsimų 
renginių. Naujienlaiškis pateikiamas daugiau kaip 20 ES kalbų.
Naujienlaiškį galite užsiprenumeruoti adresu https://osha.
europa.eu/lt/news/oshmail

Socialinė žiniasklaida
Tikime, kad socialiniai tinklai padeda perduoti žinią, keisti 
požiūrį ir megzti ryšius. Mus galite rasti:

Renginiai
Rengiame įvairius renginius, skirtus didinti informuotumą ir 
dalytis informacija, gerąja patirtimi ir patarimais. Renginiai 
įvairūs  – nuo mažų seminarų iki tarptautinių aukščiausiojo 
lygio susitikimų. Norėdami gauti informaciją apie būsimus 
renginius, užsiprenumeruokite „OSHmail“ arba apsilankykite 
mūsų interneto svetainėje adresu https://osha.europa.eu/lt/
events/events.html

Spaudos tarnyba
Visas žiniasklaidos užklausas teikite elektroniniu paštu news@
osha.europa.eu arba skambinkite telefonu +34  944358359. 
Naujausius pranešimus spaudai ir žiniasklaidos pranešimus 
galima rasti adresu https://osha.europa.eu/lt/press
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Viršelio nuotraukos (pagal laikrodžio rodyklę, pradedant nuo 
viršutinės kairėje):
© EU‑OSHA/Arpad Pinter, © EU‑OSHA/Arpad Pinter,
© EU‑OSHA/Emmanuel Biard, © EU‑OSHA/József Radó,
© EU‑OSHA/Michel Wielick, © EU‑OSHA/David Tijero.

Originalo tekstas išverstas Vertimo centre (CdT, Liuksemburgas), iš anglų kalbos.

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

Be to, reguliariai atnaujiname savo tinklaraštį

https://osha.europa.eu/lt/about/
director_corner/blog/front‑page

Publikacijos
Visas mūsų publikacijas galima nemokamai parsisiųsti iš 
mūsų interneto svetainės. Leidžiame daug įvairių leidinių 
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais – nuo lankstinukų 
iki išsamių techninių ataskaitų; taip padedame teikti išsamią 
bei aktualią saugos ir sveikatos informaciją įvairiai auditorijai 
visoje Europoje.
Mūsų publikacijų ieškokite adresu https://osha.europa.eu/lt/
publications

https://osha.europa.eu/lt
https://osha.europa.eu/lt/news/oshmail
https://osha.europa.eu/lt/news/oshmail
https://osha.europa.eu/lt/events/events.html
https://osha.europa.eu/lt/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/lt/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/lt/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/lt/publications
https://osha.europa.eu/lt/publications
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