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Stjórnun hættulegra efna á vinnustaðnum
Vinnuvernd varðar alla. Hún er þér í hag. Hún er rekstrarlega hagkvæm.

Í sumum atvinnugreinum 
getur starfsfólk komist 
í snertingu við hundruðir 
mismunandi efna.

Váhrif vegna hættulegra efna geta haft 
neikvæð áhrif á lífsgæði og jafnvel verið 
banvæn. Þess vegna er lífsnauðsynlegt 
að koma í veg fyrir slíka áhættu á öllum 
vinnustöðum — engin atvinnugrein er 
algjörlega laus við hættuleg efni. Ef stuðlað er 
að forvarnarmenningu á vinnustöðum kemur 
það starfsfólki, stjórn og jafnvel umhverfinu 
til góða.

Þessi herferð eykur vitund um hættuleg efni 
á vinnustaðnum og gefur upplýsingar um 
hvernig á að koma í veg fyrir áhættu sem 
tengist þeim. Herferðinni er sérstaklega beint 
til starfsfólks með sérþarfir og markópa sem 
eru sérstaklega útsettir fyrir áhættunni, svo 
sem farandverkamenn og ungmenni.

Helstu markmið herferðarinnar Vinnuvernd er 
allra hagur 2018-19 er eftirfarandi:

 • að auka vitund um mikilvægi stjórnunar 
hættulegra efna

 • að kynna áhættumat með því að veita 
upplýsingar varðandi hagnýt verkfæri og 
að skapa tækifæri til þess að miðla góðum 
starfsháttum

 • að auka vitund um áhættuna sem tengist 
váhrifum frá krabbameinsvaldandi efnum 
á vinnustaðnum

 • að ná til hópa starfsfólks sem eru með 
sérþarfir og eru í meiri hættu

 • að auka þekkingu á viðeigandi löggjöf ESB 
og benda á stefnuþróun

Þessum markmiðum verður mætt með því að 
koma með viðeigandi staðreyndir og tölur og 
deila góðum starfsháttum.

Frekari upplýsingar um herferðina má finna 
á www.healthy-workplaces.eu
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Vinnuverndarverðlaun fyrir góða starfshætti

Evrópska vinnuverndarstofnunin - EU-OSHA 
ásamt aðildarríkjum skipuleggur Verðlaun 
fyrir góða starfshætti meðfram Vinnuvernd 
er allra hagur herferðunum. Verðlaunin hjálpa 
til við að sýna fram á ávinninginn af góðri 
vinnuvernd og mynda vettvang til að miðla 
upplýsingum og efla góða starfshætti 
í Evrópu.

Sérstakt markmið Verðlauna herferðarinnar 
Vinnuvernd er allra hagur fyrir góða 
starfshætti 2018-19 er að beina kastljósinu 
að leiðandi dæmum um fyrirtæki sem eru 
með virka stjórn á hættunni sem stafar af 
hættulegum efnum á vinnustaðnum. EU-
OSHA leitar að dæmum sem sýna heildstæða 
nálgun við vinnuverndarstjórnun og 
raunverulegar umbætur við notkun og 
meðferð hættulegra efna sem tryggja 
öruggar og heilbrigðar vinnuaðstæður. 

Dómnefndin leitar líka að inngripum í starfið 
sem eru bæði sjálfbær og yfirfæranleg yfir 
á aðra starfsemi.

EU-OSHA býður öllum sem áhuga hafa, bæði 
fyrirtækjum og einstaklingum um alla Evrópu, 
að taka þátt, sem og milligöngumönnum 
þeirra, svo sem aðilum vinnumarkaðarins, 
sérfræðingum og þeim sem vinna á sviði 
öryggis- og heilbrigðismála og ráðgjöfum um 
vinnuverndarmál á vinnustöðum.

Á athöfn sem haldin verður í nóvember 2019 
fá vinningshafar afhend verðlaunin. Einnig 
verður árangri allra þátttakenda fagnað. 
Upplýsingar um tilnefningar sem fá verðlaun 
og viðurkenningu munu birtast í útgáfu sem 
verður dreift vítt og breitt um Evrópu og 
auglýst á heimasíðu EU-OSHA.

Vitundarvakning 
á mikilvægi forvarna 
vegna hættu sem stafar af 
hættulegum efnum hjálpar 
til við að tryggja að góðar 
lausnir séu teknar upp.



Hvaða góða starfshætti má senda í keppnina?

Hvers konar raunveruleg dæmi 
um nýjungagjarna og áhrifaríka 
vinnuverndarstjórnun við meðferð og 
notkun hættulegra efna má senda inn. 
Tilnefningar ættu að lýsa með skýrum hætti 
hvernig góðir stjórnunarhættir hafa verið 
innleiddir á vinnustaðnum og hvaða árangur 
hefur náðst, þar á meðal þætti eins og:

 • hvernig hættumatið var skipulagt 
á yfirgripsmikinn og áhrifaríkan hátt og  
náði yfir allar viðkomandi hættur fyrir alla 
hópa starfsfólks

 • Hvernig notast var við stigveldi forvarna 
sem leiðbeinandi grundvallarreglu (STOP 
grundvallarreglan: Skipta út, Tæknilegar 
ráðstafanir, Og skipulagsráðstafanir, 
Persónuhlífar) og hvernig ráðstafanirnar 
útrýmdu eða drógu markvert úr váhrifum 
sem starfsfólk varð fyrir vegna hættulegra 
efna með uppgefnum kostnaði ef hægt er 
og ávinningi

 • hvernig vitund var aukin og stuðlað var að 
forvarnarmenningu.
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Áhrifarík 
vinnuverndarstjórnun 
er til hagsbóta fyrir alla 
þátttakendur.



Hvað ætti tilnefning að sýna?

Dómnefndin þrískipta mun leita að dæmum 
um:
 • heildstæða nálgun til vinnuverndar
 • úrbætur, sem eru raunverulegar og hægt að 

sýna fram á, í vinnuvernd þegar kemur að 
hættulegum efnum

 • forgangsröðun samvinnu fram yfir íhlutanir 
með áherslu á einstaklinginn

 • árangursríka þátttöku og aðild starfsfólks 
og fulltrúa þeirra

 • sjálfbærni verkefnisins yfir tíma
 • flytjanleika yfir á aðra vinnustaði (í 

öðrum aðildarríkjum, í mismunandi 
atvinnugreinum og stærðum)

 • tímabilið (inngripið ætti annaðhvort að vera 
nýleg eða lítið kynnt).

Að auki þurfa inngrip að fylgja og helst ganga 
lengra en viðeigandi gildandi löggjöf í því 
aðildarríki þar sem þau eru framkvæmd. Vörur, 
verkfæri og þjónusta í viðskiptalegum tilgangi 
verður ekki tekin til greina í keppninni.

Farðu á vefsíðu EU-OSHA — https://osha.
europa.eu/en/healthy-workplaces-
campaigns/awards/good-practice-awards — 
til að sjá dæmi um góða starfshætti sem hafa 
fengið verðlaun á fyrri árum.
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Við þurfum að vernda 
starfsfólk fyrir slysum 
og sjúkdómum sem 
hættuleg efni valda. 
Forvarnarmenning getur 
hjálpað til við að tryggja að 
ráðstafanir virki eins og þær 
eiga að gera.

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Hver má taka þátt? Hvernig á að taka þátt

Öll fyrirtæki sem starfa í aðildarríkjum 
ESB, umsóknarríkjum og hugsanlegum 
umsóknarríkjum, og auk meðlima 
fríverslunarsvæðis Evrópu (EFTA) mega senda 
inn tillögur um góða starfshætti í keppnina, 
þar á meðal:

 • einstök fyrirtæki eða samtök af öllum 
stærðum

 • þjálfunaraðilar og fræðasamfélagið
 • samtök atvinnurekenda, samtök verslunar, 

verkalýðsfélög og áhugahópar
 • svæðisbundin eða staðbundin samtök sem 

vinna á sviði vinnuverndar og forvarna, 
tryggingafélög og aðrir milliliðir

 • opinberir samstarfsaðilar herferðarinnar

Allar tilnefningar eru fyrst dæmdar 
innanlands af landsskrifstofum EU-OSHA. 
Innlendir sigurvegarar taka svo þátt 
í samevrópsku keppninni, en sigurvegarar yfir 
heildina eru valdir eftir hana.

Samstarfsaðilinn í þínu heimalandi getur 
veitt þér nánari upplýsingar um hvernig 
eigi að taka þátt í samkeppninni. Farðu 
á www.healthy-workplaces.eu/is/national-
focal-points til að sjá hvernig þú getur haft 
samband við landsskrifstofu þína.

Skiladagur fyrir innsendingar frá Íslandi er 
1. október 2018.

Fylgstu með 
herferðinni á Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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Vinnuverndarstofnun Evrópu (EU-OSHA) opnar fyrir tilnefningar fyrir 
14. Verðlaunin fyrir góða starfshætti. Sem hluti af herferðinni 
Vinnuvernd er allra hagur, áhættumat efna á vinnustað 2018-19 
miðar samkeppnin að því að veita fyrirtækjum viðurkenningu 
sem sýna fram á framúrskarandi og nýstárlegar leiðir í öryggis- og 
heilbrigðismálum á vinnustöðum þegar kemur stjórnun hættulegra 
efna á vinnustaðnum.
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Vinnuverndarstofnun Evrópu (EU-OSHA) leggur sitt af 

mörkum við að gera Evrópu að öruggari, heilbrigðari og 

afkastameiri stað til að vinna á. Stofnunin, sem stofnuð var 

af Evrópusambandinu 1994 og er staðsett í Bilbao á Spáni, 

rannsakar, þróar og miðlar áreiðanlegum, öruggum og 

óhlutdrægum upplýsingum á sviði öryggis og heilbrigðis 

og vinnur með fyrirtækjum um alla Evrópu við að bæta 

vinnuaðstæður.

EU-OSHA stendur einnig fyrir hinum 2 ára löngu herferðum 

Vinnuvernd er allra hagur með stuðningi stofnana 

Evrópusambandsins og aðilum vinnumarkaðarins 

í Evrópu. Landsskrifstofur stofnunarinnar sjá um skipulag 

herferðanna innanlands. 2018-19 herferðinni, Áhættumat 

efna á vinnustað, er ætlað að auka vitund um hættuna 

sem stafar af hættulegum efnum á vinnustaðnum og 

stuðla að forvarnarmenningu.
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