Bezpečnosť
a ochrana
zdravia pri práci
je prínosom pre
vás aj pre firmu
Zamestnanci malých a stredných podnikov (MSP)
sú vystavení väčším rizikám než zamestnanci
v porovnateľných väčších spoločnostiach. Zo všetkých
pracovných úrazov v EÚ pripadá 82 % na MSP. Vo
všeobecnosti je to preto, že pre MSP je kontrola
rizík náročnejšia.
Ako zamestnávateľ ste právne zodpovedný za
zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti svojich
zamestnancov. Dobré riadenie rizík v oblasti BOZP
je tiež prínosom pre firmu z hľadiska návratnosti
investícií, zvýšenej produktivity a dobrej povesti.
Sieť Enterprise Europe Network, Európska agentúra pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a jej
sieť kontaktných miest by vám chceli pomôcť lepšie
riadiť riziká v oblasti BOZP. Dobré riadenie BOZP zahŕňa
rozpoznávanie a hodnotenie rizík, ako aj prijímanie
opatrení, ktoré majú rizikám predchádzať alebo ich
znižovať a tým zamedziť vzniku chorôb a zranení.

Prečo sú osvedčené postupy v oblasti BOZP prínosné aj pre firmu?

Dopad na potenciálne podnikanie
Bez ohľadu na to, aké sú vaše dôvody na uzatváranie
partnerstiev s inými organizáciami, je dôležité, aby
nedostatočná úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia
nemala pre vás negatívne dôsledky. Dobrá úroveň
v tejto oblasti nielenže ušetrí vašej firme peniaze
a zvýši jej produktivitu, ale prispeje aj k vylepšeniu jej
povesti a zvýšeniu šancí na budovanie partnerstiev
s inými organizáciami.
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Skrátka dobré riadenie BOZP je prínosné pre
každého – zamestnávateľov, zamestnancov,
hospodárstvo aj širšiu spoločnosť.

Odhaduje sa, že návratnosť finančných prostriedkov
investovaných do riadenia BOZP je vyše 200 %.
Kde môžete nájsť ďalšie informácie o BOZP?
Agentúra EU-OSHA má svoju sieť národných kontaktných miest. Nájdite to najbližšie k vám na adrese:
https://osha.europa.eu/sk/about-eu-osha/national-focal-points
Agentúra EU-OSHA tiež ponúka viaceré bezplatné nástroje, publikácie, infografiky a iné interaktívne zdroje,
ktoré sú dostupné online na adrese: https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications
Najbližšie kontaktné miesto siete Enterprise Europe Network nájdete na adrese: https://een.ec.europa.eu
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Návratnosť investícií
Investície do zdrojov a know-how s cieľom riadiť
bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku môžu
hlavne MSP vnímať ako prekážku. Agentúra
EU-OSHA a sieť Enterprise Europe Network však môžu
ponúknuť praktickú pomoc, ako napríklad bezplatné
ľahko použiteľné nástroje, informácie a poradenstvo.
A investície sa vám skutočne vrátia: odhaduje sa, že
návratnosť finančných prostriedkov investovaných do
riadenia BOZP je vyše 200 %.

