Bezpečnost
a ochrana zdraví
při práci je cenná
pro vás a přínosná
pro firmu
Zaměstnanci malých a středních podniků (MSP) jsou
vystaveni rizikům ve větší míře než zaměstnanci
srovnatelných větších společností. Ze všech
pracovních úrazů v EU připadá 82 % právě na MSP,
což je způsobeno tím, že kontrola rizik je pro MSP
obecně obtížnější.
Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zajistit
bezpečnost a chránit zdraví svých zaměstnanců.
Řádné řízení rizik BOZP je však přínosné pro firmu
i z hlediska návratnosti investic, zvýšené produktivity
a dobré pověsti.
Síť Enterprise Europe Network, Evropská agentura
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a její síť
kontaktních míst vám rády pomohou lépe řídit rizika
BOZP. Správně řídit BOZP znamená rozpoznávat
a hodnotit rizika a přijímat opatření, která mají
identifikovaným rizikům zabránit nebo je zmírnit,
a v důsledku toho předcházet nemocem a úrazům,
jimž lze zamezit.

Proč je pro firmu rovněž přínosné osvojit si správnou praxi v oblasti BOZP?

Dopad na případné podnikání
Ať už jsou vaše důvody pro spolupráci s jinými
organizacemi a firmami jakékoli, je důležité, aby vám
nepřitížila nedostatečná úroveň BOZP. Správné řízení
BOZP nejenom ušetří vaší firmě peníze a zvýší její
produktivitu, ale také vylepší její pověst a zvýší šance
na uzavření dohod s jinými organizacemi.
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Správné řízení BOZP je tedy přínosné pro všechny –
zaměstnavatele, zaměstnance, hospodářství i širší
společnost.

Podle odhadů činí návratnost finančních prostředků
investovaných do řízení BOZP více než 200 %.
Kde naleznete další informace o BOZP?
Agentura EU-OSHA má síť národních kontaktních míst. Nejbližší kontaktní místo agentury naleznete na adrese
https://osha.europa.eu/cs/about-eu-osha/national-focal-points.
Agentura EU-OSHA také nabízí řadu bezplatných nástrojů, publikací, infografik a dalších interaktivních zdrojů,
které naleznete na adrese https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications.
Nejbližší kontaktní místo sítě Enterprise Europe Network naleznete na adrese https://een.ec.europa.eu a v ČR na
www.een.cz
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Návratnost investic
Zejména MSP mohou vnímat investice do zdrojů
a know-how v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví na pracovišti jako překážku. Agentura
EU-OSHA a síť Enterprise Europe Network však
mohou nabídnout praktickou pomoc, např. bezplatné
uživatelsky přívětivé nástroje, užitečné informace
a poradenství. A investice se vám skutečně vrátí:
podle odhadů činí návratnost finančních prostředků
investovaných do řízení BOZP více než 200 %.

