Securitatea și
sănătatea în muncă.
În avantajul tău.
În beneficiul
companiilor
Angajații din întreprinderile mici și mijlocii (IMM‑uri) se
confruntă cu riscuri mai mari decât cei din întreprinderi
comparabile mai mari. 82 % din totalul accidentelor de
muncă din Uniunea Europeană (UE) au loc în IMM‑uri
deoarece, în general, IMM‑urile întâmpină dificultăți mai
mari în combaterea riscurilor.
În calitate de angajator, aveți responsabilitatea juridică de
a proteja sănătatea și securitatea persoanelor pe care le
angajați. Cu toate acestea, buna administrare a riscurilor
pentru securitatea și sănătatea în muncă este și în beneficiul
întreprinderilor, din punctul de vedere al randamentului
investițiilor, al creșterii productivității și al reputației.
Rețeaua Întreprinderilor Europene și Agenția Europeană
pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și rețeaua
sa de puncte focale doresc să vă ajute să gestionați mai
bine riscurile pentru securitatea și sănătatea în muncă.
Buna gestionare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea
în muncă implică recunoașterea și evaluarea riscurilor și
luarea de măsuri pentru prevenirea și reducerea acestora,
prevenindu-se astfel bolile și accidentele evitabile.

De ce adoptarea de bune practici pentru sănătatea și securitatea în muncă este și în
beneficiul întreprinderilor?
Randamentul investițiilor

Impactul asupra oportunităților de afaceri
Indiferent de motivele pentru care încheiați parteneriate
cu alte organizații, este important ca antecedentele slabe
în domeniul securității și sănătății să nu vă afecteze.
Antecedente pozitive în domeniu vor determina nu numai
economii de bani și creșterea productivității întreprinderii,
ci și o mai bună reputație și șanse mai mari de a încheia
parteneriate cu alte organizații.
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Pe scurt, o bună administrare în domeniul securității și
sănătății în muncă este în avantajul tuturor – angajatori,
lucrători, economie și societate în general.

Potrivit estimărilor, fondurile investite în administrarea securității și
sănătății în muncă generează un randament de peste 200 %.
Unde puteți găsi mai multe informații despre securitatea și sănătatea în muncă?
EU-OSHA dispune de o rețea de puncte focale naționale. Puteți găsi cel mai apropiat punct focal național la https://osha.
europa.eu/ro/about-eu-osha/national-focal-points
EU-OSHA dispune și de un număr de instrumente, publicații, infografice gratuite și alte resurse interactive disponibile online la
https://osha.europa.eu/ro/tools-and-publications
Puteți găsi cel mai apropiat contact din Rețeaua Întreprinderilor Europene la https://een.ec.europa.eu
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Investițiile în resurse și know‑how pentru gestionarea
securității și sănătății la locul de muncă pot fi percepute ca
un obstacol, în special pentru IMM‑uri. EU‑OSHA și Rețeaua
Întreprinderilor Europene pot oferi însă sprijin practic
prin instrumente gratuite și ușor de folosit, informații
și consiliere. Veți constata astfel un randament real al
investițiilor: potrivit estimărilor, fondurile investite în
gestionarea securității și sănătății în muncă generează un
randament de peste 200 %.

