Is-saħħa u sigurtà
fuq il-post taxxogħol huma tajbin
għalik u għannegozju tiegħek
Impjegati ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs)
huma suġġetti għal riskji akbar minn dawk f’kumpaniji
kumparabbli akbar. Mill-korrimenti okkupazzjonali
kollha fl-UE, 82 % jseħħu fl-SMEs. Dan minħabba li,
inġenerali, l-SMEs għandhom diffikultà akbar biex
jikkontrollaw ir-riskji.
Bħala persuna li timpjega, int għandek ir-responsabbiltà
legali li tissalvagwardja s-saħħa u s-sigurtà talħaddiema li timpjega. Madankollu, immaniġġjar tajjeb
tar-riskji OSH huwa tajjeb ukoll għan-negozju
f’termini ta’ ritorn fuq l-investiment, produttività
u reputazzjoni mtejba.
In-Netwerk Enterprise Europe u l-Aġenzija Ewropea
għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
u n-netwerk tagħha ta’ punti fokali jixtiequ jgħinuk
timmaniġġja aħjar ir-riskji OSH. Immaniġġjar tajjeb ta’
OSH jinvolvi r-rikonoxximent u l-valutazzjoni tar-riskji u
t-teħid ta’ passi għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tagħhom,
u b’hekk, għall-prevenzjoni ta’ mard u korriment li jista’
jiġi evitat.

Għaliex l-adozzjoni ta’ prattiċi OSH tajbin huwa tajjeb ukoll għan-negozju

Impatt fuq in-negozju potenzjali
Irrispettivament mir-raġunijiet tiegħek għallformazzjoni ta’ sħubiji ma’ organizzazzjonijiet
oħrajn, huwa importanti li inti ma jkollokx rekord
ħażin tas-sigurtà u s-saħħa. Rekord tajjeb mhux
biss se jiffrankalek il-flus tan-negozju tiegħek u
jagħmlek aktar produttiv, iżda wkoll jagħti spinta
lir-reputazzjoni tiegħu u jżid il-possibbiltajiet tiegħek
li tibni sħubiji ma’ organizzazzjonijiet oħra.
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Fil-qosor, kulħadd jibbenifika minn immaniġġjar
tajjeb ta’ OSH — impjegaturi, ħaddiema,
l-ekonomija u s-soċjetà usa’.

Huwa stmat li l-fondi investiti fl-immaniġġjar ta’
OSH jipprovdu redditu ta’ aktar minn 200 %.
Fejn tista’ ssib aktar informazzjoni dwar OSH?
L-EU-OSHA għandha netwerk ta’ punti fokali nazzjonali. Sib l-aktar wieħed viċin tiegħek fuq
https://osha.europa.eu/mt/about-eu-osha/national-focal-points
L-EU-OSHA għandha wkoll numru ta’ għodod, pubblikazzjonijiet, infografiċi u riżorsi interattivi oħra
bla ħlas disponibbli online fuq https://osha.europa.eu/mt/tools-and-publications
Sib l-aktar kuntatt viċin tiegħek tan-Netwerk Enterprise Europe fuq https://een.ec.europa.eu
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Redditu fuq l-investiment
B’mod partikolari għall-SMEs, l-investiment fir-riżorsi
u fl-għarfien għall-immaniġġjar tas-saħħa u s-sigurtà
fuq il-post tax-xogħol jista’ jiġi meqjus bħala ostaklu.
Madankollu, l-EU-OSHA u n-Netwerk Enterprise
Europe jistgħu joffru appoġġ prattiku — bħal
għodod faċli għall-utent u informazzjoni u pariri.
U se jkun hemm redditi veri fuq l-investiment tiegħek:
huwa stmat li l-fondi investiti fl-immaniġġjar
ta’ OSH jipprovdu redditu ta’ aktar minn 200 %.

