Безопасността
и здравето при
работа са
важни за теб и
за бизнеса
Заетите в малките и средните предприятия (МСП) в
по-голяма степен са изложени на рискове в сравнение
с работещите в по-големите фирми. От общия брой
професионални наранявания в ЕС 82 % са регистрирани
в МСП. Причината е, че като цяло МСП се сблъскват с поголеми затруднения при контрола на рисковете.
Ваше законово задължение на работодател е да
гарантирате здравето и безопасността на хората, които
наемате на работа. Доброто управление на рисковете,
свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР),
е важно за бизнесаот гледна точка на възвръщаемостта
на инвестициите, повишаването на производителността
и репутацията.
Мрежата „Enterprise Europe“ на Европейската агенция за
безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и мрежата от
фокусни точки на Агенцията имат за задача да ви помогнат
да управлявате по-добре рисковете, свързани с БЗР.
Доброто управление на БЗР включва идентифициране
и оценка на рисковете и предприемане на стъпки за тяхното
предотвратяване или ограничаване с цел превенция на
предотвратимите заболявания и наранявания.

Защо въвеждането на добри практики в областта на БЗР е полезно и за бизнеса
Възвръщаемост на инвестициите

Ползи

Много често инвестициите в знания и ресурси за управление
на безопасността и здравето на работното място се приемат намалява
като пречка в МСП. EU-OSHA и мрежата „Enterprise Europe“
тежестта за
обаче могат да предоставят практическа помощ, включваща националните
безплатни и лесни за използване инструменти, информация служби за
здравеопазване
и съвети. В резултат можете да очаквате сериозна възвръщаемост на вашата инвестиция — според направените
оценки средствата, инвестирани в управление на БЗР,
осигурява
генерират възвръщаемост в размер на повече от 200 %.
бъдещето на

персонала на
предприятието

Независимо от причините, поради които установявате
партньорство с други организации, важно е репутацията
ви да не е накърнена от информация за незадоволително
състояние на безопасността и здравето във вашето
предприятие. Добрите показатели за безопасност и здраве
не само ще ви спестят пари и ще доведат до повишаване
на производителността, но и ще повишат репутацията
на вашето предприятие и ще подобрят шансовете ви да
изградите партньорски отношения с други организации.
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Накратко, от доброто управление на БЗР печелят всички:
работодатели, служители, икономиката и обществото.

Според направените оценки средствата, инвестирани в управление
на БЗР, генерират възвръщаемост в размер на повече от 200 %.
Къде можете да намерите повече информация за БЗР?
EU-OSHA има мрежа от национални фокусни точки. Най-близката до вас можете да намерите на следния адрес:
https://osha.europa.eu/bg/about-eu-osha/national-focal-points
Освен това EU-OSHA предоставя редица безплатни инструменти, публикации, инфографики и други интерактивни ресурси,
които можете да намерите онлайн на: https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications
Най-близкото до вас звено за контакт с мрежата „Enterprise Europe“ можете да намерите на адрес: https://een.ec.europa.eu
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Въздействие върху потенциалните
възможности за бизнес

повишава производителността
и мотивацията
на служителите

