
Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — EU-OSHA
Is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol jirrigwardaw lil kulħadd. Tajjeb għalik. Tajjeb għall-kumpanija.

Nagħmlu l-Ewropa post tax-xogħol aktar 
sigur, aktar b’saħħtu u aktar produttiv

Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
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Bl‑għajnuna 
tal‑imsieħba tagħna, 

aħna qed naħdmu ħafna 
biex intejbu l‑fehim 

u s‑sensibilizzazzjoni 
dwar ir‑riskji fuq il‑post 

tax‑xogħol u nżidu 
l‑impenn għas‑sigurtà 

u s‑saħħa fl‑Ewropa 
kollha.
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Merħba
Aħna nippromwovu 

s‑sigurtà 
u s‑saħħa fuq 

il‑post tax‑xogħol 
sabiex intejbu 

l‑kundizzjonijiet 
tax‑xogħol 

u nagħtu spinta 
lill‑produttività.
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Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — EU-OSHA

Ku l ħ a d d  g ħ a n d u  d r i t t 
f u n d a m e n t a l i  g ħ a l 
kundizzjonijiet tax‑xogħol siguri 
u tajbin għas‑saħħa. Fl‑Aġenzija 
Ewropea għas‑Saħħa u s‑Sigurtà 
fuq il‑Post tax‑Xogħol (EU‑OSHA) 
il‑missjoni tagħna hija li nagħmlu 
l‑postijiet tax‑xogħol fl‑Ewropa 
aktar siguri, aktar f’saħħithom 
u aktar produttivi.

Kull sena aktar minn 4  000 
ħaddiem imutu minħabba inċidenti fuq il-post tax-xogħol 
u aktar minn tliet miljun ħaddiem jispiċċaw vittmi ta’ inċident 
serju fuq il-post tax-xogħol. Sadanittant, 25 % tal-ħaddiema 
ddikjaraw li x-xogħol kellu effett primarjament negattiv fuq 
saħħithom. L-istima tal-ispejjeż għall-ħaddiema, għan-negozji 
u għall-Istati Membri tal-UE hija ta’ madwar 3 % tal-prodott 
domestiku gross (PDG).

Aktar minn qatt qabel, is-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali (OSH) 
jikkostitwixxu qasam ta’ politika importanti u impenjattiv. Hekk 
kif qed jitfaċċaw riskji u oqsma ta’ xogħol ġodda, id-demografija 
qed tinbidel u l-Ewropa qed twieġeb għall-kriżi ekonomika, 
il-ħtieġa għal OSH tajba — li tipproteġi l-ħaddiema u żżid 
il-qligħ tal-intrapriżi — hija urġenti u qed tikber.

Pereżempju, waqt li l-età tal-irtirar qiegħda tiżdied f’bosta 
pajjiżi fl-UE kollha, qiegħda tiżdied id-domanda minn dawk 
li jagħmlu l-politika u l-intrapriżi għal informazzjoni prattika 
dwar l-għajnuna li għandha tingħata lill-persuni biex jibqgħu 
jaħdmu għal żmien itwal u jibqgħu siguri u f’saħħithom sa 
meta jirtiraw.

Fi żminijiet ekonomiċi diffiċli, jeħtieġ li tiġi rrealizzat fin-negozju 
l-importanza ta’ ġestjoni tajba tal-OSH, b’mod partikolari 
għall-intrapriżi ż-żgħar. L-intrapriżi mikro u żgħar huma parti 
vitali tal-ekonomija tal-Ewropa u ta’ spiss jipperċepixxu ruħhom 
bħala entitajiet mingħajr riżorsi biex jimplimentaw miżuri 
għas-sigurtà u s-saħħa. Qiegħda tiżdied l-evidenza, madankollu, 
li l-flus minfuqa fuq it-titjib tal-OSH iħallu qligħ f’termini ta’ 
żieda fil-produttività u  l-evitar ta’ spejjeż. Il-protezzjoni 
tal-ħaddiema minn riskji għas-sigurtà u s-saħħa mhijiex biss 
dmir iżda wkoll investiment.

Billi taħdem mal-gvernijiet, mar-rappreżentanti tal-impjegati 
u mal-intrapriżi żgħar u kbar, l-EU-OSHA tadotta approċċ konġunt 
biex tippromwovi l-OSH fl-Ewropa kollha. Aħna impenjati biex 
inwettqu xogħolna b’mod effiċjenti, trasparenti u responsabbli.

F’konformità mal-objettivi tal-qafas strateġiku tal-UE dwar is-saħħa 
u  s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (2014–2010) u  l-Istrateġija 
Ewropa 2020 għall-ħolqien ta’ ekonomija Ewropea intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva, l-Aġenzija żviluppat il-programm strateġiku 
pluriennali 2014–2020 tagħha biex tiżgura li aħna jkollna fokus 
ċar għall-isforzi tagħna. Is-sitt prijoritajiet li identifikajna huma:

1. nantiċipaw il-bidla u riskji ġodda u emerġenti permezz ta’ 
Attivitajiet ta’ tbassir;

2. fatti u ċifri — niġbru u nxerrdu informazzjoni, permezz 
tal-istħarriġ tal-intrapriżi ESENER, pereżempju;

3. niżviluppaw għodod għall-ġestjoni tajba tal-OSH, 
bħall-valutazzjoni tar-riskju interattiva onlajn (OiRA)

4. inqajmu sensibilizzazzjoni, b’mod partikolari permezz 
tal-Kampanji għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem 
is-Saħħa;

5. noħolqu netwerks tal-għarfien, speċjalment permezz 
tal-iżvilupp tal-enċiklopedija onlajn OSHwiki; u

6. netwerking (fil-livell strateġiku u operattiv) 
u komunikazzjonijiet korporattivi.

Meta nistabbilixxu dawn l-objettivi, u bl-għajnuna tal-imsieħba 
tagħna, qed naħdmu ħafna biex intejbu l-fehim u s-sensibilizzazzjoni 
dwar ir-riskji fuq il-post tax-xogħol u nżidu l-impenn lejn l-OSH 
fl-Ewropa kollha.

Dr Christa Sedlatschek, Direttur
Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
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Nantiċipaw 
il‑bidla

X’hemm fil‑futur 
għall‑ħaddiema 

u l‑impjegaturi 
tal‑Ewropa? Aħna 

ngħinu fil‑prevenzjoni 
tar‑riskji għas‑sigurtà 

u s‑saħħa ta’ għada billi 
nidentifikawhom illum.
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Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — EU-OSHA

Fl‑EU‑OSHA, aħna nafu kemm huwa importanti li naħsbu 
għall‑futur. Waqt li d‑dinja tax‑xogħol qiegħda tinbidel, 
jemerġu riskji ġodda, u wieħed mill‑objettivi ewlenin 
tagħna huwa li nipprovdu dejta u informazzjoni li tgħin lil 
dawk li jfasslu l‑politika u r‑riċerkaturi biex jieħdu azzjoni 
f’waqtha u effettiva.

L-innovazzjoni teknoloġika, l-ispostamenti demografiċi 
u  l-bidliet soċjali jista’ jkollhom implikazzjonijiet kbar 
għas-sigurtà u  s-saħħa fuq il-post tax-xogħol, billi joħolqu 
riskji ġodda. Billi 45 % tal-ħaddiema fl-UE jirrappurtaw li ġew 
affettwati minn dawn il-bidliet, huwa ċar li jeħtieġ li nħarsu 
lejn il-futur. L-Osservatorju Ewropew tar-Riskju tal-EU-OSHA 
jantiċipa u  jirriċerka riskji tal-OSH ġodda u  emerġenti, 
u jipprovdi d-dejta kredibbli u ta’ kwalità tajba li tista’ tgħin 
lil dawk li jfasslu l-politika, lir-riċerkaturi u l-intermedjarji fuq 
il-post tax-xogħol biex jieħdu azzjoni xierqa u  jistabbilixxu 
l-prijoritajiet tajbin.

L-Aġenzija twettaq attivitajiet ta’ tbassir biex tidentifika 
u  tindirizza sfidi futuri tal-OSH. Il-proġetti kbar ta’ tbassir 
jiġu implimentati fuq perjodu ta’ sentejn, b’perjodu ta’ 
reviżjoni ta’ sena. L-attivitajiet jinkludu:

• reviżjonijiet ta’ letteratura tar-riċerka;

• intervisti, gruppi fokus, workshops u stħarriġ onlajn li 
jinvolvu esperti ewlenin;

• moduli ta’ bini ta’ xenarji.

L-għan tal-EU-OSHA mhuwiex biss li jiġu identifikati riskji 
ġodda u  emerġenti, iżda wkoll li dawk li jfasslu l-politika 
u  l-professjonisti tal-OSH jingħataw bażi biex jistabbilixxu 
prijoritajiet, strumenti biex jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet 
u ideat biex is-sejbiet jiġu tradotti f’politika.

IMPJIEGI EKOLOĠIĊI
L-ewwel proġett ta’ tbassir tal-Aġenzija ffoka fuq is-settur 
ambjentali, li qed jikber b’rata mgħaġġla fil-kwantità 
u  huwa relattivament reċenti. Dan ifisser li hemm nuqqas 
ta’ informazzjoni dwar ir-riskji potenzjali u  forza tax-xogħol 
relattivament mingħajr esperjenza, u  dan iżid il-periklu 

ta’ aċċidenti u  mard. Il-proġett ta’ tbassir eżamina l-fatturi 
li x’aktarx jaffettwaw l-impjiegi ekoloġiċi, bħall-klima 
ekonomika, iż-żieda fl-adozzjoni min-naħa tas-soċjetà ta’ 
“valuri ekoloġiċi” u  r-rata ta’ innovazzjoni teknoloġika. 
Il-proġett identifika uħud mill-oqsma ewlenin ta’ riskju 
potenzjali, inkluż l-enerġija mir-riħ, il-bini ekoloġiku 
u  l-enerġija solari fuq skala żgħira, u  segwa billi pprovda 
informazzjoni prattika u  għodod biex jgħin fil-prevenzjoni 
tar-riskju.

https://osha.europa.eu/mt/topics/green-jobs
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Fatti u ċifri
L‑attivitajiet tagħna 

jirriżultaw f’riċerka 
ta’ kwalità għolja 

u informazzjoni 
l‑aktar aġġornata 

li jistgħu jgħinu 
biex jiġu stabbiliti 

prijoritajiet 
u tiġi ppjanata 

l‑prevenzjoni.
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Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — EU-OSHA

Dawk li jieħdu d‑deċiżjonijiet jeħtieġ li jkollhom fatti 
u ċifri konkreti u affidabbli fil‑pussess tagħhom. Aħna 
nipprovduhom bi stampa preċiża u komprensiva tar‑riskji 
attwali tal‑OSH. Aħna noffru wkoll informazzjoni aġġornata 
u prattika dwar il‑prevenzjoni u l‑ġestjoni ta’ dawn ir‑riskji.

Aħna nagħmlu dan billi nikkummissjonaw, niġbru 
u  nippubblikaw riċerka xjentifika ġdida dwar ir-riskji 
għas-sigurtà u  s-saħħa okkupazzjonali, kif ukoll billi 
nimmonitorjaw, niġbru u nanalizzaw informazzjoni statistika 
minn sorsi differenti fl-Ewropa kollha. Id-dejta li nipprovdu 
tgħin lir-riċerkaturi u lil dawk li jfasslu l-politika biex jiskopru 
l-aħjar modi kif jittrattaw ir-riskji għall-ħaddiema tal-Ewropa 
u jżidu l-produttività.

Pereżempju, il-proġett pilota ewlieni tagħna “Xogħol aktar 
sigur u  b’saħħtu f’kull età” għandu l-għan li jifhem l-isfidi 
dwar is-sigurtà u  s-saħħa biex il-ħaddiema anzjani jibqgħu 
jaħdmu u  jkunu aktar produttivi tul il-ħajja tax-xogħol 
tagħhom. Il-proġett qed jitwettaq fuq it-talba tal-Parlament 
Ewropew u  tal-Kummissjoni Ewropea u  jittratta dawk 
il-politiki diġà stabbiliti, eżempji ta’ prattika tajba 
għaż-żamma u  l-estensjoni tal-impjegabbiltà tal-ħaddiema 
anzjani, u  kif nistgħu niffaċilitaw ir-ritorn għax-xogħol 
tal-ħaddiema anzjani li jkunu fuq liv twil minħabba mard.

STĦARRIĠ TAL‑INTRAPRIŻI FL‑EWROPA 
KOLLHA
L-Istħarriġ Ewropew tal-Intrapriżi dwar Riskji Ġodda 
u  Emerġenti (ESENER) huwa stħarriġ dettaljat u  estensiv 
li janalizza kif ir-riskji għas-sigurtà u  s-saħħa huma ġestiti 
fil-postijiet tax-xogħol Ewropej. Huwa riżors uniku li 
jipprovdi dejta komparabbli f’livell internazzjonali li hija 
meħtieġa ħafna u  huwa wieħed mill-għodod ewlenin li 
nużaw biex jingħata kontribut għall-bażi ta’ evidenza għal 
dawk li jfasslu l-politika u r-riċerkaturi.

Ir-rappreżentanti ta’ eluf ta’ intrapriżi u  organizzazzjonijiet 
fl-Ewropa kollha wieġbu għall-kwestjonarji tal-ESENER 
tagħna, li jiffukaw b’mod partikolari fuq ċerti oqsma ewlenin:

• arranġamenti għall-ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà;

• riskji psikosoċjali bħall-istress, il-bullying u l-fastidju;

• xprunaturi u ostakoli għal azzjoni fil-ġestjoni tal-OSH;

• parteċipazzjoni tal-ħaddiema fl-OSH.

L-istħarriġ jitwettaq kull 5 snin. Biex tingħata idea tal-iskala 
tiegħu, it-tieni stħarriġ ESENER ikopri 36 pajjiż, u  jinvolvi 
madwar 49 000 intervista li twettqu. Il-fokus fuq riskji ġodda 
u  emerġenti jiżgura li t-tweġibiet jitfgħu dawl fuq oqsma 
tal-OSH mhux esplorati biżżejjed u li l-importanza tagħhom 
qiegħda tiżdied, bħar-riskji psikosoċjali, li t-tħassib dwarhom 
ġie skopert għall-ewwel darba permezz tal-ESENER.

http://www.esener.eu
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Għodod 
għall‑ġestjoni 

tal‑OSH
Il‑valutazzjoni tar‑riskji tinsab 

fil‑qalba ta’ sigurtà u saħħa 
tajbin fuq il‑post tax‑xogħol.
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Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — EU-OSHA
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Il‑benefiċċji tal‑prevenzjoni ta’ aċċidenti okkupazzjonali 
u ta’ mard, aktar milli jiġu ttrattati l‑konsegwenzi 
tagħhom, huma ċari. Madankollu, b’mod partikolari għal 
organizzazzjonijiet żgħar, il‑mod kif jiġu implimentati 
l‑miżuri ta’ prevenzjoni tajbin b’mod effettiv jista’ jkun 
diffiċli. Aħna nistgħu ngħinu billi nipprovdu għodod 
immirati u li jistgħu jintużaw b’mod faċli biex tingħata 
għajnuna lill‑intrapriżi mikro u żgħar biex jivvalutaw 
ir‑riskji għall‑impjegati tagħhom u billi jiġu identifikati 
u rreklamati eżempji adattati ta’ prattika tajba.

Valutazzjoni tar‑riskju interattiva onlajn
Ta’ spiss jitqies li l-ġestjoni tal-OSH tinvolvi għarfien jew 
xogħol żejjed li l-intrapriżi żgħar m’għandhomx jew ma 
jistgħux jaffordjaw. Il-valutazzjoni tar-riskju interattiva onlajn 
(OiRA) telimina din il-perċezzjoni negattiva tal-proċess 
tal-valutazzjoni tar-riskju u  tissimplifika l-valutazzjoni 
tal-perikli potenzjali fuq il-post tax-xogħol. Din toffri għodod 
onlajn li jistgħu jintużaw b’mod faċli, li jitniżżlu b’xejn, u  li 
jiggwidaw lill-intrapriżi mikro u  żgħar pass wara pass tul 
il-proċess tal-valutazzjoni tar-riskju. Tgħin ukoll lill-impjegaturi 
biex jiddeċiedu dwar l-azzjoni t-tajba li għandhom jieħdu 
u  tgħinhom fil-monitoraġġ u  r-rappurtar tal-kwistjonijiet 
tal-OSH. L-EU-OSHA tipprovdi l-pjattaforma, is-softwer, 
l-għodod ġeneriċi u  ħelpdesk, u  tiġbor flimkien il-komunità 
tal-OiRA. L-għodod imbagħad jitfasslu għas-setturi u l-pajjiżi 
fil-livell nazzjonali mill-imsieħba tal-OiRA.

Minbarra l-fatt li hija soluzzjoni teknika effikaċi, l-OiRA 
tikkostitwixxi metodu prattiku biex jitwassal il-messaġġ li 
n-negozji żgħar jistgħu jgawdu l-benefiċċji li jirriżultaw minn 
ġestjoni tajba tal-OSH, bħal inqas assenzi u żieda fiż-żamma 
tal-persunal. Il-promozzjoni tagħha tikkontribwixxi għal 
sensibilizzazzjoni ikbar dwar l-OSH b’mod ġenerali u  biex 
ittejjeb il-prestazzjoni tan-negozji tal-UE fejn il-maġġoranza 
tan-negozji huma intrapriżi mikro u żgħar.

L-OiRA hija rikonoxxuta bħala pass ’il quddiem importanti 
għat-titjib tal-OSH fl-intrapriżi mikro u  żgħar tal-Ewropa, 
u  l-proġett qed jikber u  jiżviluppa b’mod kostanti u  qed 
jiġu żviluppati dejjem aktar għodod ġodda. Komunità ta’ 

żviluppaturi tal-OiRA qiegħda taħdem fl-Ewropa kollha 
biex toħloq u  tirfina l-għodod, u  biex tadatta u  tittraduċi 
l-għodod eżistenti għal pajjiżi ġodda. L-għan huwa li l-OiRA 
titqiegħed fuq quddiem fl-istrateġiji għall-prevenzjoni 
tar-riskju u l-ġestjoni tal-OSH, fejn l-għodod qed isiru dejjem 
aktar flessibbli u  jwieġbu għall-ħtiġijiet tal-utenti u  fejn 
l-opportunitajiet biex l-utenti u  l-iżviluppaturi jiskambjaw 
l-ideat dejjem qed jikbru.

http://www.oiraproject.eu

http://www.oiraproject.eu
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Inqajmu 
sensibilizzazzjoni

Il‑kampanji u l‑attivitajiet ta’ 
promozzjoni tagħna jwasslu 

l‑messaġġi tagħna fil‑postijiet 
tax‑xogħol fl‑Ewropa kollha 

u lil hinn minnha.
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Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — EU-OSHA

Bħala organizzazzjoni tal‑informazzjoni u n‑netwerking, 
wieħed mill‑kompiti ewlenin tagħna huwa li nilħqu 
l‑udjenzi fil‑mira tagħna — minn dawk li jfasslu l‑politika 
u l‑impjegaturi, għall‑maniġers, il‑professjonisti tal‑OSH, 
il‑ħaddiema u t‑trejdjunjins — billi nwasslulhom il‑messaġġi 
tagħna billi nqajmu sensibilizzazzjoni dwar ir‑riskji 
għas‑sigurtà u s‑saħħa u kif nistgħu nipprevenuhom. Aħna 
nużaw firxa ta’ kanali ta’ komunikazzjoni, inklużi konferenzi 
u workshops, il‑websajt komprensiva u multilingwi tagħna, 
l‑OSHmail u l‑midja soċjali.

KAMPANJI TA’ REKLAMAR
Il-”Kampanji għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem 
is-Saħħa” tagħna fuq perjodu ta’ sentejn huma l-attività 
ewlenija tagħna ta’ tqajjim ta’ sensibilizzazzjoni. Dawn 
jikkostitwixxu mod importanti kif nilħqu l-postijiet 
tax-xogħol fl-Ewropa kollha. Dawn il-kampanji huma 
kkoordinati mill-Aġenzija u  mill-imsieħba tagħna fl-Istati 
Membri, u  huma l-ikbar ta’ dan it-tip fid-dinja u  jinvolvu 
mijiet ta’ avvenimenti u  attivitajiet. Is-suġġetti jvarjaw 
mill-valutazzjoni tar-riskju, il-manutenzjoni sigura 
u  l-aċċidenti sa l-istorbju, ir-riskji psikosoċjali u  ż-żgħażagħ 
fuq il-post tax-xogħol. Irrispettivament mis-suġġett, wieħed 
mill-messaġġi ewlenin huwa dejjem l-importanza li naħdmu 
flimkien (il-kombinazzjoni tat-tmexxija u  l-parteċipazzjoni 
tal-ħaddiema fil-livell tal-post tax-xogħol) — aspett li huwa 
fil-qalba tal-attivitajiet kollha tagħna.

Wieħed mill-punti ewlenin ta’ kull kampanja huwa 
l-Premjijiet Ewropej ta’ Prattika Tajba, li jirrikonoxxu 
s-soluzzjonijiet eċċellenti u  innovattivi għall-ġestjoni 
tas-sigurtà u  s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Avveniment 
ewlieni ieħor huwa l-Ġimgħa Ewropea għas-Sigurtà 
u  s-Saħħa, li jinżamm fl-Ewropa kollha. L-għadd li qed 
jiżdied ta’ msieħba fil-kampanji uffiċjali huwa karatteristika 
ewlenija tal-kampanji tagħna. Bħala tpattija għall-appoġġ 
tagħhom, l-imsieħba fil-kampanji jibbenefikaw minn 
avvenimenti bħal workshops ta’ valutazzjoni komparattiva, 
li jiġbru flimkien professjonisti tal-OSH biex jikkondividu 
t-tagħlimiet meħuda u jiskambjaw il-prattika tajba.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO — SIGURTÀ BI TBISSIMA
Biex inwasslu l-messaġġi importanti b’mod memorabbli 
u  simpatiku, nużaw l-għajnuna ta’ Napo, l-eroj tas-serje ta’ 
films animati bla kliem.

Il-films jiġu prodotti mill-Konsorzju Napo, grupp żgħir ta’ 
organizzazzjonijiet Ewropej tas-saħħa u  s-sigurtà. Napo 
huwa karattru simpatiku — ħaddiem komuni li jsib ruħu 
involut f’perikli komuni fuq il-post tax-xogħol. Iżda huwa 
wkoll “promotur tal-OSH” ta’ veru, li jaħdem mal-kollegi 
tiegħu biex jidentifika r-riskji u  jissuġġerixxi soluzzjonijiet 
prattiċi. Persuni ta’ kull età, sfond u  kultura jistgħu 
jidentifikaw ruħhom ma’ Napo, u  l-films huma ddisinjati 
biex jistimolaw id-dibattitu fuq postijiet tax-xogħol dwar 
kwistjonijiet importanti ta’ sigurtà u saħħa.

L-inizjattiva tal-Aġenzija bl-isem “Napo għall-għalliema” 
tipprovdi sett ta’ għodod onlajn għall-għalliema tal-iskejjel 
primarji, inklużi messaġġi ewlenin, objettivi tat-tagħlim, 
pjani ta’ lezzjonijiet u  ideat għal attivitajiet, kollha bbażati 
fuq il-films ta’ Napo. L-għan huwa li t-tfal jiġu introdotti 
għal messaġġi importanti dwar is-sigurtà u  s-saħħa u  jiġu 
stabbiliti użanzi tajbin li jkunu jistgħu jieħdu magħhom fuq 
il-post tax-xogħol — u  b’hekk nilħqu l-impenn tagħna li 
nintegraw l-OSH fl-edukazzjoni.

http://www.napofilm.net

http://www.healthy-workplaces.eu/mt
http://www.napofilm.net
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Noħolqu 
netwerks 

tal‑għarfien
Aħna niġbru flimkien 

professjonisti tas‑sigurtà 
u s‑saħħa fuq livell 

globali u niġġeneraw 
għarfien ta’ kwalità 

għolja permezz ta’ 
għodod u kanali ġodda.
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Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — EU-OSHA

Kompitu ewlieni ieħor tagħna huwa li nimmobilizzaw 
professjonisti tal‑OSH biex noħolqu korp ta’ informazzjoni 
ta’ kwalità għolja u aġġornata. Ħadna vantaġġ minn 
teknoloġija ġdida biex nissodisfaw l‑impenn tagħna ħalli 
niffaċilitaw l‑iżvilupp u l‑iskambju ta’ informazzjoni. Dan 
jippermetti li nilħqu l‑ħtiġijiet tal‑utenti aħħarin tagħna 
b’mod aktar effikaċi u reattiv — bir‑riżultat li l‑komunità 
tal‑OSH titpoġġa fil‑qalba ta’ dak kollu li nagħmlu billi 
l‑proċess tat‑trasferiment tal‑għarfien isir aktar soċjali 
u interattiv.

OSHwiki
OSHwiki hija l-enċiklopedija onlajn multilingwistika 
kollaborattiva tagħna, li tipprovdi informazzjoni awtorevoli 
dwar is-sigurtà u  s-saħħa u  ambjent fejn il-professjonisti 
tal-OSH nagħmlu netwerk tal-għarfien u  jikkondividu 
l-għarfien f’komunità onlajn. Huwa mod kosteffikaċi u  li 
l-importanza tiegħu dejjem qiegħda tiżdied biex tintlaħaq 
il-komunità tal-OSH. L-OSHwiki hija miftuħa għal kulħadd 
permezz tal-websajt tagħna. Madankollu, għall-kuntrarju 
ta’ wikis oħrajn, biex tinżamm il-kwalità tal-informazzjoni, 
l-awturi akkreditati mill-Aġenzija biss jistgħu jżidu kontenut 
jew jeditjaw jew jittraduċu artikli eżistenti. Kwalunkwe 
persuna minn organizzazzjonijiet professjonali u  xjentifiċi 
rikonoxxuti tista’ ssir awtur akkreditat.

Il-kontenut jinkludi l-kategoriji ewlenin li ġejjin: l-OSH 
b’mod ġenerali, il-ġestjoni u  l-organizzazzjoni tal-OSH, 
strateġiji ta’ prevenzjoni u  kontroll, aġenti fiżiċi, sustanzi 
perikolużi, ergonomija, sigurtà, organizzazzjoni tax-xogħol, 
kwistjonijiet psikosoċjali, saħħa, setturi u  okkupazzjonijiet 
u gruppi f’riskju.

http://www.oshwiki.eu
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Ħidma fi 
sħubija

Aħna naħdmu 
mill‑qrib man‑netwerk 

tal‑imsieħba tagħna 
biex nilħqu l‑objettivi 

tagħna.
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Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — EU-OSHA

Essenzjalment aħna organizzazzjoni ta’ netwerking, 
u l‑ħidma ma’ organizzazzjonijiet oħra fil‑livelli 
kollha — nazzjonali, Ewropej, dinjin — hija ċentrali 
għal dak li nagħmlu. Hija riflessa fl‑organizzazzjoni 
tripartitika tal‑Bord ta’ Tmexxija tagħna li jiġbor flimkien 
rappreżentanti tal‑gvernijiet nazzjonali, assoċjazzjonijiet 
tal‑ħaddiema u tal‑impjegaturi u l‑Kummissjoni Ewropea.

In-netwerk ewlieni u  l-aktar importanti tagħna huwa 
l-punti ċentrali nazzjonali tagħna — huma l-konnessjoni 
vitali tagħna mal-utenti aħħarin tagħna. Kull Stat Membru, 
pajjiż kandidat u  pajjiż kandidat potenzjali jinnomina punt 
ċentrali, bħal ma jagħmlu l-pajjiżi taż-Żona Ekonomika 
Ewropea-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles. Punt 
ċentrali huwa tipikament rappreżentant tal-organizzazzjoni 
ewlenija tas-sigurtà u  s-saħħa fil-pajjiż tiegħu jew tagħha. 
Huma jaħdmu man-netwerks tripartitiċi tagħhom — 
rappreżentanti tal-impjegaturi u  tal-ħaddiema u  l-gvern 
— biex ixerrdu informazzjoni, jappoġġjaw l-inizjattivi 
tagħna u jipprovdu dejta, feedback u rakkomandazzjonijiet 
lill-Aġenzija. Għandhom rwol vitali fil-Kampanji għal Postijiet 
tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa. Min-naħa tagħna, 
nipprovduhom b’appoġġ għal avvenimenti ta’ kampanji, 
pubblikazzjonijiet u attivitajiet għall-midja.

Aħna niddependu mill-imsieħba soċjali tagħna — 
l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-impjegaturi 
u  l-ħaddiema — biex nestendu l-firxa tagħna fl-intrapriżi 
mikro u  żgħar fl-Ewropa kollha. Huma jappoġġjaw ukoll 
l-attivitajiet u l-proġetti tagħna, pereżempju l-proġett OiRA, 
u jipprovdu feedback u pariri prezzjużi.

In-Netwerk Enterprise Europe huwa netwerk ta’ appoġġ 
lin-negozji b’missjoni biex in-negozji żgħar jiġu mgħejuna 
jisfruttaw bis-sħiħ l-opportunitajiet fl-Ewropa. Huwa 
l-akbar netwerk Komunitarju tagħna u, b’aktar minn 600 
organizzazzjoni membru f’50 pajjiż, huwa alleat qawwi biex 
jgħinna nilħqu l-intrapriżi żgħar.

Għadd li dejjem jikber ta’ msieħba fil-kampanji — li jinkludi 
l-imsieħba soċjali, il-korpi professjonali u  l-kumpaniji l-kbar 
— jappoġġja l-kampanji tagħna u  jgħin fit-tqajjim ta’ 
sensibilizzazzjoni dwar l-importanza tas-sigurtà u  s-saħħa. 
Għandna wkoll għadd li qed jikber ta’ msieħba fil-midja, li 
l-għajnuna tagħhom hija imprezzabbli fit-tixrid tal-messaġġ 
tal-kampanji.

Naħdmu mill-qrib ukoll mal-ispettorati tax-xogħol u  ma’ 
konsulenti u  timijiet ta’ riċerka minn istituzzjonijiet 
akkademiċi ewlenin fil-qasam tas-sigurtà u  s-saħħa. 
Fil-livell Ewropew, nikkollaboraw ma’ bosta korpi tal-UE — 
il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-aġenziji simili għal tagħna 
— u msieħba soċjali bħal BusinessEurope u l-Konfederazzjoni 
Ewropea tat-Trade Unions. Fuq livell internazzjonali, 
aħna naħdmu fi sħubija ma’ korpi bħall-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol u  l-Organizzazzjoni Dinjija 
tas-Saħħa.

https://osha.europa.eu/mt/about/focal_points
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Kif issib aktar 
informazzjoni

Jeżistu bosta modi kif tista’ 
tikkuntattja lill‑EU‑OSHA 

u żżomm ruħek aġġornat 
bl‑aħħar żviluppi dwar 

is‑sigurtà u s‑saħħa fuq il‑post 
tax‑xogħol.
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Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — EU-OSHA

Websajt
Il-websajt multilingwi tagħna hija sors estensiv ta’ informazzjoni 
dwar il-kwistjonijiet kollha dwar is-sigurtà u s-saħħa, minn 
materjali għall-kampanji sa riċerka ġdida. Il-websajt toffri 
aċċess għal ħafna riżorsi u għodod prattiċi.
https://osha.europa.eu/mt

OSHmail
Il-bullettin ta’ kull xahar mingħajr ħlas tagħna li nibagħtu 
bil-posta elettronika, OSHmail, iżommok aġġornat mal-aħħar 
aħbarijiet kollha, mill-bidliet leġiżlattivi għall-pubblikazzjonijiet 
ġodda u avvenimenti li jkunu se jseħħu. Huwa disponibbli 
f’aktar minn 20 lingwa tal-UE.
Abbona hawnhekk: https://osha.europa.eu/mt/news/oshmail 

Midja soċjali
Aħna nemmnu fil-qawwa tan-netwerks soċjali biex jitwasslu 
l-messaġġi, jitbiddlu l-atitudnijiet u jinbnew ir-relazzjonijiet. 
Tista’ ssibna fuq:

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

Aħna naġġornaw b’mod regolari wkoll il-blog tagħna fuq

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

Pubblikazzjonijiet
Il-pubblikazzjonijiet tagħna kollha jistgħu jitniżżlu mingħajr 
ħlas mill-websajt tagħna. Minn fuljetti għal rapporti tekniċi 
dettaljati, aħna nippubblikaw b’mod estensiv dwar kwistjonijiet 
tal-OSH, u  ngħinu biex inwasslu informazzjoni profonda 
u speċifika dwar is-sigurtà u s-saħħa lil firxa wiesgħa ta’ udjenzi 
fl-Ewropa.
Ibbrawżja l-pubblikazzjonijiet tagħna hawnhekk: https://osha.
europa.eu/mt/publications

Avvenimenti
Aħna norganizzaw bosta avvenimenti ta’ tqajjim ta’ 
sensibilizzazzjoni u kondiviżjoni ta’ informazzjoni, il-prassi 
tajba u l-pariri. Dawn ivarjaw minn seminars żgħar għal samits 
internazzjonali kbar. Abbona għal OSHmail biex tiskopri 
l-avvenimenti li ġejjin, jew ikkonsulta l-websajt tagħna fuq 
https://osha.europa.eu/mt/events/events.html.

Uffiċċju tal‑istampa
Għall-mistoqsijiet kollha tal-midja, jekk jogħġbok ibgħat 
messaġġ bil-posta elettronika fuq news@osha.europa.eu jew 
ċempel fuq +34 944358359. L-aħħar stqarrijiet għall-istampa 
u rapporti għall-midja jistgħu jinstabu fuq https://osha.europa.
eu/mt/press.
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Ritratti tal‑qoxra, skont l‑arloġġ tibda min‑naħa ta’ fuq tax‑xellug:
© EU-OSHA/Arpad Pinter, © EU-OSHA/Arpad Pinter,
© EU-OSHA/Emmanuel Biard, © EU-OSHA/József Radó,
© EU-OSHA/Michel Wielick, © EU-OSHA/David Tijero.
Traduzzjoni pprovduta miċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni (CdT, Lussemburgu), bbażata fuq test 
oriġinali bl-Ingliż.
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L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-
Xogħol (EU-OSHA) tikkontribwixxi biex l-Ewropa ssir post tax-
xogħol aktar sigur, inqas perikoluż u aktar produttiv. L-Aġenzija 
tirriċerka, tiżviluppa u tqassam informazzjoni affidabbli, bilanċjata 
u imparzjali dwar is-saħħa u s-sigurtà u torganizza kampanji pan-
Ewropej għat-tqajjim ta’ sensibilizzazzjoni. Stabbilita mill-Unjoni 
Ewropea fl-1996 u bbażata f’Bilbao, Spanja, l-Aġenzija tiġbor flimkien 
rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea, mill-gvernijiet u minn 
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u tal-impjegaturi tal-Istati Membri, 
kif ukoll esperti ewlenin f’kull wieħed mill-Istati Membri tal-UE u lil 
hinn minnha.

Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà
fuq il-Post tax-Xogħol
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPAIN
Tel. + 34 944358400
Faks + 34 944358401
Posta elettronika: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu
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