
Napo, sem hetjan í röð teiknimynda, kynnir vinnuvernd og 
forvarnir á glaðlegan hátt sem hvetur til umræðu.

Napo og samstarfsmenn hans tjá sig orðalaust þannig að fólk með 
af ýmsum bakgrunni og menningu geti skilið og samsamað sig 
með karakternum, allt frá ungu starfsfólki til æðstu yfirmanna.

Napo er dæmigerður starfsmaður í hvaða atvinnugrein eða geira 
sem er. Hann og starfsfélagar hans eru oft útsettir fyrir algengum 
hættum og hættulegum aðstæðum á vinnustað. En á hinn bóginn 
eru þeir duglegir við að bera kennsl á áhættu og stinga upp á 
hagnýtum lausnum við yfirmenn sína.

Núna er Napo orðinn helsti sendiherra átaksins „Vinnuvernd er 
allra hagur“ sem er herferð EU-OSHA og margar myndir hans 
tengjast eða styðja við þessar herferðir.

Vinnuvernd er allra hagur. Fyrir þig og þinn vinnustað.

Napo - Öryggi með bros á vör



Napo-hópurinn gefur reglulega út nýjar myndir. 

Horfðu á og náðu í myndir á 
www.napofilm.net.

Fylgdu #napofilms á samfélagsmiðlum

Napo er upprunalega hugmynd frá hópi OSH-samskiptasérfræðinga sem svar við þörfinni á hágæða 
upplýsingum til að brjóta niður landamæri og takast á við mismunandi menningu og tungumál og 
hagnýtar þarfir launþega.

Napo myndirnar ná yfir ýmiss konar öryggis- og heilbrigðismálefni, til dæmis:

• Vinnutengda streitu

• Stoðkerfisvandamál

• Vegaöryggi

• Föll og hrasanir

• Fall á jafnsléttu

Lært með Napo
Napo fyrir kennara

Þetta verkfærasett á netinu kynnir fyrir 
grunnskólabörnum heilbrigðis og öryggismál 
á lærdómsríkan - en samt skemmtilegan 
og hugmyndaríkan - hátt, með Napo 
myndbrotum. Pakkinn inniheldur helstu 
skilaboð og lærdómsmarkmið, skapandi 
aðgerðir með hjálparefni á netinu og 
sýnishorn um 45 mínútna námskeiðsáætlun. 

Napo á vinnustaðnum

Napo myndir má nota á með mismunandi 
hætti – á öryggisfundum, í verkfærakassa- og 
vinnustaðaumræðum eða til að styðja við 
iðnmenntun og innsetningarþjálfun.
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