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L-immaniġġjar ta’ sustanzi perikolużi fuq il-post 
tax-xogħol

Is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol jirrigwardaw lil kulħadd. Tajjeb għalik. Tajjeb għall-kumpanija.

F’ċerti setturi, il-ħaddiema 
jistgħu jiġu f’kuntatt ma’ 
mijiet ta’ prodotti kimiċi 
differenti.

Il-konsegwenzi tal-esponiment għal sustanzi 
perikolużi jista’ jkollhom effett negattiv 
fuq il-kwalità tal-ħajja jew saħansitra jkunu 
fatali. Għalhekk huwa kruċjali li dawn ir-riskji 
jiġu evitati f’kull post tax-xogħol — l-ebda 
settur ma huwa kompletament ħieles minn 
sustanzi perikolużi. Il-promozzjoni ta’ kultura 
ta’ prevenzjoni fil-postijiet tax-xogħol ser 
tkun ta’ benefiċċju għall-ħaddiema, għall-
maniġment u anke għall-ambjent.

Din il-kampanja toħloq sensibilizzazzjoni 
dwar is-sustanzi perikolużi fuq il-postijiet tax-
xogħol u tipprovdi informazzjoni dwar kif jiġu 
evitati r-riskji assoċjati magħhom. Il-kampanja 
tiffoka b’mod partikolari fuq il-ħaddiema bi 
ħtiġijiet speċifiċi u timmira gruppi li huma 
partikolarment sensittivi għar-riskji, bħalma 
huma l-ħaddiema migranti u żgħażagħ.

Il-Kampanja tal-2018-19 dwar Postijiet tax-
Xogħol li jġibu ’l quddiem is-Saħħa għandha 
l-objettivi li ġejjin:

 • li toħloq sensibilizzazzjoni dwar 
l-importanza tal-immaniġġjar ta’ sustanzi 
perikolużi;

 • li tippromwovi l-valutazzjoni tar-riskju 
billi tipprovdi informazzjoni dwar għodod 
prattiċi u toħloq opportunitajiet għall-qsim 
tal-aħjar prattiki;

 • li żżid is-sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji 
marbuta mal-esponiment għall-karċinoġeni 
fuq il-post tax-xogħol;

 • li timmira gruppi ta’ ħaddiema bi ħtiġijiet 
speċjali u f’riskju ogħla;

 • li żżid l-għarfien dwar il-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-UE u tenfasizza l-iżviluppi 
politiċi.

Dawn l-għanijiet ser jintlaħqu billi tipprovdi 
fatti u ċifri rilevanti u taqsam l-aħjar prattiki.

Aktar informazzjoni dwar din il-kampanja tista’ 
tinstab fuq www.healthy-workplaces.eu

http://www.healthy-workplaces.eu


Premjijiet ta’ Prattika Tajba għal Postijiet tax-
Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa
L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) flimkien 
mal-Istati Membri, torganizza l-Premjijiet ta’ 
Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol 
li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa fl-istess 
waqt mal-Kampanji tagħha dwar Postijiet 
tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa. Il-
premjijiet jgħinu biex jintwerew il-benefiċċji 
ta’ sigurtà u ta’ saħħa tajbin fuq il-post tax-
xogħol, u jservu bħala pjattaforma għall-
kondiviżjoni u għall-promozzjoni tal-aħjar 
prattiki madwar l-Ewropa.

L-għan speċifiku tal-Premjijiet ta’ Prattika 
Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 
’l Quddiem is-Saħħa tal-2018-19 huwa 
li jiġu enfasizzati eżempji ewlenin ta’ 
organizzazzjonijiet li jimmaniġġjaw b’mod 
attiv ir-riskji ppreżentati minn sustanzi 
perikolużi fuq il-post tax-xogħol. L-EU-
OSHA qed tfittex eżempji li juru approċċ 
olistiku għall-immaniġġjar tas-saħħa u tas-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) u titjib 
reali fl-użu u fl-immaniġġjar ta’ sustanzi 
perikolużi li jiżguraw kundizzjonijiet 
tax-xogħol siguri u li jġibu ’l quddiem is-
saħħa. Il-ġurija ser tkun qed tfittex ukoll 

għal interventi li huma kemm sostenibbli 
u trasferibbli.

L-EU-OSHA tilqa’ applikazzjoni għall-
kompetizzjoni mingħand l-organizzazzjonijiet 
u l-individwi kollha interessati minn madwar 
l-Ewropa, kif ukoll mingħand intermedji bħal 
sħab soċjali, prattikanti u professjonisti fil-
qasam tas-sigurtà u tas-saħħa, u konsulenti 
dwar l-OSH fil-livell tal-post tax-xogħol.

Ir-rebbieħa jingħataw il-premijiet tagħhom 
waqt ċerimonja li ssir f’Novembru 2019. 
Ser jiġu ċċelebrati wkoll il-kisbiet tal-
organizzazzjonijiet kollha li jkunu ħadu 
sehem. Id-dettalji ta’ dawk ippremjati 
u l-eżempji mfaħħra sejrin jidhru 
f’pubblikazzjoni li ser titqassam madwar 
l-Ewropa kollha u li ser tkun promossa fuq 
is-sit web tal-EU-OSHA.

Il-ħolqien ta’ 
sensibilizzazzjoni 
dwar l-importanza tal-
prevenzjoni tar-riskji 
kkawżati minn sustanzi 
perikolużi jgħin biex jiġi 
żgurat li jiġu stabbiliti 
soluzzjonijiet tajbin.



Liema tipi tal-aħjar prattiki jistgħu jiġu 
ppreżentati?
Jista’ jiġi ppreżentat kwalunkwe eżempju 
reali ta’ mmaniġġjar effettiv u innovattiv 
tal-OSH fl-immaniġġjar u fl-użu ta’ 
sustanzi perikolużi. L-applikazzjonijiet għall-
kompetizzjoni għandhom jiddeskrivu b’mod 
ċar il-mod kif ġew implimentati l-prattiki 
ta’ mmaniġġjar tajjeb fuq il-post tax-xogħol 
u x’riżultati nkisbu, fosthom aspetti bħal:

 • il-mod kif il-valutazzjoni tar-riskju ġiet 
organizzata b’mod komprensiv u effettiv, 
li jkopri r-riskji rilevanti kollha għall-gruppi 
kollha ta’ ħaddiema;

 • il-mod li bih il-ġerarkija tal-prevenzjoni 
ġiet segwita bħala prinċipju ta’ gwida (il-
prinċipju STOP: Substitution (sostituzzjoni), 
Technological measures (miżuri teknoloġiċi), 
Organisational measures (Miżuri 
organizzazzjonali), Personal protection 
measures (miżuri ta’ protezzjoni personali)) 
u l-mod kif il-miżuri eliminaw jew naqqsu 
b’mod sinifikanti l-esponiment tal-
ħaddiema għal sustanzi perikolużi, inkluż 
ukoll, jekk possibbli, il-kostijiet u l-benefiċċji;

 • il-modi li bihom żdiedet is-sensibilizzazzjoni 
u ġiet imħeġġa kultura ta’ prevenzjoni.
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L-immaniġġjar effettiv tar-
riskji marbuta mas-sigurtà 
u mas-saħħa jgawdi minnu 
kulħadd.



X’għandu juri l-eżempju li jiddaħħal għall-
kompetizzjoni?
Il-ġurija tripartitika ser tkun qed tfittex 
evidenza ta’:
 • approċċ olistiku għas-sigurtà u għas-saħħa 

fuq il-post tax-xogħol;
 • titjib reali u li jista’ jintwera fis-sigurtà u fis-

saħħa fir-rigward ta’ sustanzi perikolużi;
 • il-prijoritizzazzjoni ta’ miżuri kollettivi fuq 

interventi li jiffokaw fuq l-individwu;
 • parteċipazzjoni effettiva u l-involviment tal-

ħaddiema u tar-rappreżentanti tagħhom;
 • is-sostenibbiltà tal-intervent maż-żmien;
 • it-trasferibbiltà lejn postijiet oħrajn tax-

xogħol (fi Stati Membri oħrajn, f’setturi 
differenti u ta’ daqsijiet differenti);

 • it-tempesitività (l-intervent għandu jkun 
reċenti jew mhux magħruf ħafna).

Barra minn hekk, l-intervent għandu jissodisfa 
u, idealment, jisboq ir-rekwiżiti leġiżlattivi 
rilevanti tal-Istat Membru li fih ikun ġie 
implimentat. Prodotti, għodod u servizzi 
żviluppati għal skopijiet kummerċjali ma jiġux 
ikkunsidrati fil-kompetizzjoni.

Żur is-sit web tal-EU-OSHA — https://osha.
europa.eu/mt/healthy-workplaces-
campaigns/awards/good-practice-awards — 
għal eżempju tal-aħjar prattiki li ġew 
ippremjati fi snin preċedenti.
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Għandna bżonn nipproteġu 
lill-ħaddiema minn 
aċċidenti u minn mard 
ikkawżati minn sustanzi 
perikolużi. It-twaqqif ta’ 
kultura ta’ prevenzjoni 
jista’ jgħin biex jiġi żgurat li 
l-miżuri meħuda jirnexxu.

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


Min jista’ jieħu sehem? Kif tipparteċipa

Kull organizzazzjoni attiva fl-Istati Membri 
tal-UE, fil-pajjiżi kandidati u fil-pajjiżi 
kandidati potenzjali, kif ukoll membru tal-
Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles 
(EFTA) tista’ tissottometti applikazzjoni ta’ 
prattika tajba għall-kompetizzjoni, fosthom:

 • impriżi individwali jew organizzazzjonijiet 
ta’ kull daqs;

 • persuni li jipprovdu taħriġ u membri tal-
komunità edukattiva;

 • organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, 
assoċjazzjonijiet tal-kummerċ, trade unions 
u organizzazzjonijiet mhux governattivi;

 • servizzi ta’ prevenzjoni reġjonali jew 
lokali tal-OSH, servizzi tal-assigurazzjoni 
u organizzazzjonijiet intermedjarji oħrajn;

 • sħab uffiċjali tal-kampanja.

L-applikazzjonijiet kollha l-ewwel jiġu 
ġġudikati fuq livell nazzjonali min-netwerk 
tal-punti fokali tal-EU-OSHA. Imbagħad 
ir-rebbieħa nazzjonali jieħdu sehem fil-
kompetizzjoni pan-Ewropea, u wara dan 
jintgħażlu r-rebbieħa globali.

Is-sieħeb tan-netwerk fil-pajjiż tiegħek jista’ 
jipprovdilek id-dettalji dwar kif tista’ tidħol 
għall-kompetizzjoni. Żur www.healthy-
workplaces.eu/mt/national-focal-points 
biex issir taf kif tista’ tagħmel kuntatt mal-
punt fokali nazzjonali tiegħek.

L-iskadenza għas-sottomissjoni ta’ 
applikazzjonijiet għall-kompetizzjoni 
f’Malta hija t-28 ta’ Settembru, 2018.

Segwi l-kampanja 
fuq Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol 
(EU-OSHA) qiegħda tilqa’ applikazzjonijiet għall-parteċipazzjoni 
fl-14-il edizzjoni tal-Premjijiet ta’ Prattika Tajba għal Postijiet 
tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa fis-sigurtà u s-saħħa 
fuq il-post tax-xogħol. Bħala parti mill-kampanja tal-2018-19 dwar 
Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw 
is-Sustanzi Perikolużi, il-kompetizzjoni għandha l-għan li tirrikonoxxi 
lil dawk l-organizzazzjonijiet li jagħtu kontribut eċċezzjonali 
u innovattiv għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol billi 
jimmaniġġjaw is-sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol.
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L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-

Xogħol (EU-OSHA) tikkontribwixxi sabiex l-Ewropa tkun post tax-

xogħol aktar sigur, li jġib aktar ’il quddiem is-saħħa u aktar produttiv. 

Stabbilita mill-Unjoni Ewropea fl-1994 u bbażata f’Bilbao, Spanja, 

l-Aġenzija tagħmel riċerka, tiżviluppa u tqassam informazzjoni 

affidabbli, bilanċjata u imparzjali dwar is-sigurtà u s-saħħa, waqt li 

tinteraġixxi ma’ organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa sabiex jitjiebu 

l-kundizzjonijiet tax-xogħol.

L-EU-OSHA tmexxi wkoll il-Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol 

li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa mqassma fuq sentejn, appoġġjati 

mill-istituzzjonijiet tal-UE u s-sħab soċjali Ewropej, u kkoordinati fil-

livell nazzjonali min-netwerk ta’ punti fokali tal-Aġenzija. Il-kampanja 

tal-2018-19, Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa 

Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi, għandha l-għan li toħloq 

sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji ppreżentati minn sustanzi perikolużi 

fuq il-post tax-xogħol u li tippromwovi kultura ta’ prevenzjoni 

tar-riskju.

http://www.healthy-workplaces.eu

