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Attivitajiet ewlenin fl-2010
F’ambjent ekonomiku li qiegħed ikompli jkun diffiċli, l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq
il-Post tax-Xogħol (l-Aġenzija) qiegħda tkompli taħdem biex iżżomm lill-ħaddiema Ewropej sikuri.
L-avvenimenti ewlenin tas-sena jinkludu l-ftuħ tal-Kampanja tal-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ‘l
Quddiem is-Saħħa dwar il-Manutenzjoni Mingħajr Periklu, il-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-Istħarriġ
Ewropew tal-Intrapriżi fuq Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER), u l-pilotaġġ tal-għodda interattiva
Online ta’ Valutazzjoni tar-Riskji (OiRA).

IL-ĠBIR U L-ANALIŻI TAL-INFORMAZZJONI
L-Osservatorju Ewropew tar-Riskji

Il-proġett ta’ previżjoni jinvolvi li jmur lil hinn mill-previżjoni tar-riskji emerġenti, u jippreżenta lil dawk li
jieħdu d-deċiżjonijiet b’firxa ta’ xenarji plawsibbli biex jgħinhom jieħdu azzjoni. L-ewwel studju ta’ previżjoni
qiegħed

iħares

lejn

ir-riskji

possibbli

assoċjati

mat-

teknoloġiji ġodda fl-impjiegi ‘ħodor’, maħsuba biex iħarsu lambjent. Fl-2010 ħareġ rapport li jidentifika l-mexxejja
ewlenin tal-bidla f’dan il-qasam, li mistenni jiġi ppubblikat fl2011.
L-Aġenzija ppubblikat Reviżjoni tal-metodi użati fl-Ewropa
biex issir stima tal-inċidenti u tal-mard relatati max-xogħol
fost il-persuni li jaħdmu għal rashom, u saret ħidma fuq
stħarriġ tad-dokumentazzjoni dwar il-perċezzjoni u lkomunikazzjoni tar-riskji rigward in-nanomaterjali fil-post
tax-xogħol. Ġie ppubblikat ukoll e-fact dwar il-valutazzjoni
tar-riskji għal aġenti bijoloġiċi.
Il-proġett tal-Aġenzija ‘L-OHS biċ-ċifri’ li għadu għaddej huwa maħsub biex jipprovdi bażi ta’ evidenza li
tista’ tintuża minn dawk li jfasslu l-politika għall-prevenzjoni ta’ inċidenti u mard relatati max-xogħol, billi
jużaw statistika u data oħra minn sorsi nazzjonali u Ewropej, sabiex jiddeskrivu kwistjonijiet u xejriet ewlenin
ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OHS), u s-sitwazzjoni ta’ gruppi speċifiċi ta’ ħaddiema u setturi
partikolari. Bħala parti mill-proġett, fl-2010 l-Aġenzija ppubblikat Stampa statistika tal-Manutenzjoni u sSaħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol biex tappoġġja l-Kampanja dwar il-Manutenzjoni Mingħajr Periklu, u
rapport intitolat L-OHS fiċ-ċifri: Disturbi muskuloskeletali relatati max-xogħol fl-UE. Tlesta abbozz ta’ rapport
dwar l-OHS tan-nisa fuq il-post tax-xogħol, u tħejjew rapporti dwar is-settur tat-trasport għall-promozzjoni fl2011. Beda wkoll xogħol fuq proġett maħsub biex ifiehem il-piż tal-mard u tal-korrimenti fuq il-post taxxogħol – l-effetti fit-tul tax-xogħol fuq is-saħħa.
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L-ewwel sejbiet tal-Istħarriġ Ewropew tal-Intrapriżi fuq Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER), wieħed
mill-proġetti ewlenin tal-Aġenzija, ġew ippubblikati f’Ġunju 2010 f’Barċellona, waqt konferenza li ġiet
organizzata taħt il-Presidenza Spanjola tal-UE, li kienet tittratta r-reviżjoni ta’ nofs itterminu tal-Istrateġija Komunitarja għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
(2007-12). L-ESENER għandu l-għan li jibni stampa tas-sitwazzjoni attwali filpostijiet tax-xogħol tal-Ewropa, billi jistaqsi lill-maniġers u lir-rappreżentanti tassaħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema dwar kif qegħdin jittrattaw mar-riskji tas-saħħa u ssigurtà, b’enfasi partikolari fuq ir-riskji psikosoċjali bħall-istress, il-vjolenza u lfastidju relatati max-xogħol. Minbarra rapport li jippubblika s-sejbiet inizjali, ġie
tradott sommarju tiegħu fil-lingwi tal-pajjiżi kollha koperti mill-istħarriġ, filwaqt li fuq
il-websajt tal-Aġenzija tpoġġiet għodda ta’ mapping multilingwi li tagħti ċ-ċans lillutenti jaraw ir-riżultati għall-mistoqsijiet ta’ stħarriġ individwali skont il-pajjiż, it-tip tas-settur u d-daqs talintrapriża: l-istħarriġ ESENER involva aktar minn 36,000 intervista ma’ maniġers ta’ kumpaniji u impjegati
f’31 pajjiż. Issa l-enfasi ser iddur fuq il-kompitu tal-estrazzjoni ta’ dan is-sors rikk ta’ data, u l-użu talinformazzjoni miġbura mill-ESENER: ir-riżultati tal-istħarriġ tpoġġew disponibbli liberament mill-Aġenzija,
sabiex ir-riċerkaturi, is-sħab soċjali u l-partijiet interessati l-oħrajn ikunu jistgħu jkomplu jesploraw it-tifsira tarriżultati fil-kuntesti nazzjonali tagħhom.
Il-konferenza finali tal-proġett ERA Ġdida tal-OHS saret fi Frar 2010 f’Berlin, wara erba’ snin ta’ ħidma. Matul
dak iż-żmien il-konsorzju analizza l-istat tar-riċerka tal-OHS fl-UE, identifika l-lakuni li jridu jimtlew f’termini
tar-riċerka fuq ir-riskji ġodda u emerġenti ffaċċjati mill-ħaddiema tal-UE fuq il-post tax-xogħol, u ħareġ sejħa
kkoordinata għal proposti ta’ riċerka, inklużi proġetti dwar ir-riskji psikosoċjali fuq il-post tax-xogħol.
L-Osservatorju Ewropew tar-Riskji (ERO) ffinalizza wkoll rapport dwar Il-Vjolenza u l-Fastidju fuq il-Post
tax-Xogħol li jaffettwa minn 5% sa 20% tal-ħaddiema Ewropej. Ir-rapport jiffoka fuq l-azzjoni li tista’ tittieħed
u fuq in-normi u l-perċezzjonijiet kulturali differenti li jistgħu jaffettwaw il-mod li bih jiġu ddefiniti l-vjolenza u lfastidju.

Informazzjoni dwar l-Ambjent tax-Xogħol

Tħejjew u tpoġġew disponibbli firxa wiesgħa ta’ materjali għall-Kampanja dwar il-Postijiet tax-Xogħol li
Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa dwar il-Manutenzjoni Mingħajr Periklu, inklużi gwida tal-kampanja u r-rapport
dwar il-manutenzjoni mingħajr periklu fil-prattika. Is-sena 2010 rat il-wasla ta’ nominazzjonijiet għallPremjijiet Ewropej għal Prattika Tajba bħala appoġġ għall-Kampanja dwar il-Manutenzjoni Mingħajr Periklu.
Beda wkoll ix-xogħol fuq il-Kampanja li jmiss dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa, għall2012-13, li sejra tippromwovi l-ħidma flimkien għall-prevenzjoni tar-riskji.
Wirt importanti tal-Kampanja dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu
’l Quddiem is-Saħħa dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji 2008-09
huwa l-Għodda interattiva Online ta’ Valutazzjoni tar-Riskji
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(OiRA), li hija maħsuba biex tagħmel il-valutazzjoni tar-riskji aktar faċli għall-organizzazzjonijiet fl-Ewropa
billi tipprovdilhom għodda online bla ħlas, aċċessibbli faċilment u adattata għas-settur speċifiku tagħhom.
Din hija l-ewwel inizjattiva fil-livell tal-UE li għandha l-għan li tħeġġeġ lill-intrapriżi mikro u żgħar, b’mod
partikolari, biex iwettqu valutazzjonijiet tar-riskji, billi jqisu l-karatteristiċi tan-negozji f’industriji differenti. Issena 2010 rat għadd ta’ proġetti pilota maħsuba biex juru kif l-OiRA tista’ tiġi żviluppata għal setturi differenti
f’pajjiżi differenti fl-Ewropa, u sabiex jgħinu fl-involviment ta’ organizzazzjonijiet ta’ kull tip fl-iżvilupp talgħodda. Flimkien mal-UE u l-awtoritajiet nazzjonali, l-involviment tas-sħab soċjali fl-OiRA huwa
partikolarment importanti: tabilħaqq, l-għodda hija maħsuba biex tiġi żviluppata b’kollaborazzjoni mas-sħab
soċjali f’setturi differenti fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali. Għalhekk bdiet il-ħidma għall-promozzjoni talutilità u l-użu tal-għodda fost is-sħab soċjali.
Matul l-2010 l-Aġenzija kienet qiegħda taħdem fuq ħames rapporti ta’ prattiċi tajbin dwar l-OHS fis-settur
tat-trasport bit-triq, li sejrin jiġu ppubblikati u mmexxija ‘l quddiem fl-2011, flimkien ma’ feature fuq linternet. Ir-rapporti jinkludu reviżjoni tal-programmi u tal-kampanji li jilħqu u jinfluwenzaw is-settur tat-trasport
bit-triq fuq kwistjonijiet tal-OHS, studji ta’ każi tal-prattiċi ta’ prevenzjoni li jkopru t-trasport ta’ merkanzija bittriq u t-trasport tal-passiġġieri bil-karozzi tal-linja, reviżjonijiet tal-gwida ta’ prattika tajba disponibbli għassettur tat-taxis u l-attivitajiet ta’ kurrier b’mutur jew rota, u reviżjoni tal-inċidenti relatati mat-trasport bit-triq.
Fl-2010 ġie ppubblikat e-fact dwar il-valutazzjoni tar-riskji fit-trasport tal-merkanzija bit-triq.

Ir-rapport tal-Aġenzija Inċentivi ekonomiċi għat-titjib tas-Saħħa u sSigurtà fuq il-Post tax-Xogħol tnieda f’Settembru 2010. Dan jagħti
ħarsa aġġornata lejn l-inċentivi varji li joffru l-pajjiżi fl-Ewropa sabiex
jinkoraġġixxu prestazzjoni tajba tal-OHS, inklużi primjums talassigurazzjoni kontra l-inċidenti jew rati tat-taxxa aktar baxxi,
termini bankarji aħjar, bħal rati tal-imgħax aktar baxxi, u s-sussidji
tal-Istat. Ir-rapport jissuġġerixxi li l-iskemi tal-inċentivi ekonomiċi
huma għażla effettiva apparagun mal-flus minfuqin għall-gvernijiet li
qegħdin ifittxu li jnaqqsu l-għadd ta’ inċidenti u mard relatati max-xogħol.
Il-promozzjoni tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol (WHP) tinkludi dak kollu li jsir minn dawk li jħaddmu, millimpjegati tagħhom u mis-soċjetà usa’ sabiex jitjiebu s-saħħa u l-benessri tan-nies fuq il-post tax-xogħol. Linformazzjoni dwar id-WHP ippubblikata mill-Aġenzija matul l-2010 tinkludi skedi informattivi għal dawk li
jħaddmu u għall-impjegati. Barra dan, tħejjew rapporti dwar il-promozzjoni tas-saħħa għall-ħaddiema
żgħażagħ u dwar il-promozzjoni tas-saħħa mentali, li sejrin jiġu ppubblikati fl-2011, u l-Aġenzija żviluppat
karattri tal-kartuns sabiex twassal il-messaġġ tad-WHP b’mod divertenti.
Ġew ippubblikati rapport u skeda informattiva intitolati L-integrazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post
tax-xogħol fl-edukazzjoni universitarja, li jippreżentaw eżempji tal-OHS inkluża fil-korsijiet fil-livell
universitarju. L-Aġenzija bdiet ukoll tiġbor eżempji ta’ approċċ ta’ “skola sħiħa” għas-sigurtà tal-iskola u ledukazzjoni dwar ir-riskji, fejn jiġu mgħallma kunċetti bażiċi madwar ir-riskji fil-kuntest taż-żamma ta’
ambjent ta’ tagħlim sikur fl-iskejjel tal-istudenti stess.
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Fl-2010 l-Aġenzija kompliet il-ħidma tagħha biex tagħmel is-sezzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-websajt tagħha
aktar faċli għall-utenti. Id-Direttivi tal-UE u l-Linji Gwida tal-UE huma rranġati skont is-suġġett, u dis-sezzjoni
tipprovdi wkoll testi introduttorji għal-leġiżlazzjoni Ewropea u sommarji ta’ kull biċċa leġiżlazzjoni, inklużi links
għat-test sħiħ tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-lingwi kollha tal-UE, kif ukoll links għal-leġiżlazzjoni nazzjonali li
timplimenta d-Direttivi tal-UE.

Proġetti oħrajn kienu jinkludu sensiela ta’ studji ta’ każi dwar il-prevenzjoni ta’ disturbi muskuloskeletali
(MSDs) fis-settur tal-agrikoltura, aġġornament tal-feature fuq l-internet dwar l-aspetti partikolari tal-OHS li
jaffettwaw lin-nisa, pubblikazzjoni ta’ e-fact dwar il-ġestjoni tar-riskji psikosoċjali fost il-ħaddiema fis-settur
tat-tindif u madwar 300 mistoqsija frekwenti dwar suġġetti varji tal-OHS f’database għat-tfittix.

KOMUNIKAZZJONI, KAMPANJI U PROMOZZJONI

Parti

kbira

mill-ħidma

tal-komunikazzjonijiet

tal-

Aġenzija fl-2010 kienet iffokata fuq il-promozzjoni talKampanja dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l
Quddiem is-Saħħa dwar il-Manutenzjoni Mingħajr
Periklu. Il-kampanja ta’ sentejn, li sejra tissokta matul
l-2011, diġà rat livelli rekord ta’ involviment fl-Istati
Membri kollha tal-UE u lil hinn minnhom. Il-kampanja
ġiet imnedija fil-Jum Dinji għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq
Jukka Takala (direttur tal-EU-OSHA), Napo u l-Kummissarju talUE Andor waqt it-tnedija tal-kampanja

il-Post tax-Xogħol, nhar it-28 ta’ April, u hija l-akbar waħda
tax-xorta tagħha fid-dinja.

L-Aġenzija pprovdiet appoġġ għall-attivitajiet tal-kampanja fil-livell nazzjonali permezz tal-Pakkett Ewropew
ta’ Assistenza għall-Kampanja (ECAP), li jipprovdi varjetà wiesgħa ta’ materjal tal-kampanja u servizzi lillpunti fokali nazzjonali (FOPs) biex jgħinhom jirreklamaw il-kampanja. Dan kien jinkludi l-organizzazzjoni ta’
65 laqgħa ta’ sħubija u seminars għall-partijiet interessati, 12-il konferenza stampa, 11-il avveniment ieħor
għall-ġurnalisti, 2 call-ins bir-radju u stqarrijiet għall-aħbarijiet adattati għall-pajjiżi partikolari. Fl-ewwel sena
tal-kampanja diġà kienu impjegati aktar minn 40 sieħeb uffiċjali tal-kampanja. Għall-kampanja, l-Aġenzija
pproduċiet websajt innovattiva u multilingwi: http://hw.osha.europa.eu. Tul il-kampanja ngħatat attenzjoni
partikolari lill-Ġimgħa Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol f’Ottubru, li matulha ġew
organizzati mijiet ta’ avvenimenti ta’ sensibilizzazzjoni fl-Ewropa kollha.
Bħala segwitu tal-kompetizzjoni tal-fotografija tal-2009 X’inhi l-immaġini tiegħek tas-saħħa u s-sigurtà
fuq il-post tax-xogħol?, fl-2010 l-Aġenzija offriet diversi arranġamenti għall-wiri lin-netwerk ta’ punti fokali
tagħha sabiex ikunu jistgħu jorganizzaw il-wirjiet tagħhom stess.
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It-tieni Premju għall-Films dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa għall-aħjar
dokumentarju dwar suġġetti relatati max-xogħol ingħata waqt it-53 Festival Internazzjonali ta’ Leipzig għal
Dokumentarji u Films Animati lil All That Glitters, dirett minn Tomáš Kudrna.
Fl-2010 l-Aġenzija pproduċiet 11-il stqarrija għall-istampa u ħafna artikoli dwar l-OHS matul is-sena. Ilmonitoraġġ tal-midja juri li l-Aġenzija dehret u ssemmiet f’aktar minn 1500 artiklu mill-istampa. Saru tliet
messaġġi bil-vidjo ma’ Jukka Takala sabiex jappoġġjaw il-Kampanji dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l
Quddiem is-Saħħa dwar il-Manutenzjoni u l-Valutazzjoni tar-Riskji, kif ukoll il-Jum Dinji għas-Saħħa u sSigurtà fuq il-Post tax-Xogħol.
L-avvenimenti ewlenin fl-2010 jinkludu l-konferenza Euromaintenance f’Verona, il-Fiera Interprotect firRepubblika Ċeka, avveniment fi Bruges organizzat mill-Federazzjoni tas-Soċjetajiet Ergonomiċi Ewropej, ilFiera tal-Kotba ta’ Frankfurt u l-Expoprotection f’Pariġi. Fl-istess waqt, il-membri tal-persunal tal-Aġenzija
ħadu sehem bħala kelliema fi kważi 200 konferenza li ġew organizzati fl-Ewropa u lil hinn minnha.
Iż-żewġ avvenimenti ewlenin f’termini tal-ħidma mal-Presidenzi tal-UE kienu t-tnedija tar-riżultati tal-istħarriġ
ESENER mal-Presidenza Spanjola waqt ir-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-Istrateġija Komunitarja għas-Saħħa
u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (2007-12), u konferenza intitolata ‘Il-Manutenzjoni: Agħmilha b’mod Sigur’
li saret fi Brussell, matul il-Presidenza Belġjana, li kienet tinvolvi lill-Kummissarju László Andor u lil Joëlle
Milquet, Deputat Prim Ministru għall-Belġju.
L-Aġenzija hija parti mill-konsorzju wara l-karattru popolari tal-kartuns Napo. Beda x-xogħol fuq proġett pilota
sabiex tiġi żviluppata Toolkit tal-Għalliema dwar Napo, li tinkludi pjanijiet ta’ lezzjonijiet li jistgħu jintużaw
mill-iskejjel madwar l-Ewropa. Barra dan, hemm ukoll DVD u clip, bl-isem ta’ Napo fil-Manutenzjoni
Mingħajr Periklu, li jappoġġja wkoll il-Kampanja dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa u lKompendju ta’ Napo jlaqqa’ flimkien it-12-il film kollha ta’ Napo mill-1997 sal-2010.
Is-sħubija ġdida ta’ komunikazzjoni bejn l-Aġenzija u nNetwerk Ewropa għall-Intrapriżi (EEN) rat għadd ta’
proġetti pilota jseħħu fl-2010, li kienu jinvolvu t-tqassim ta’
pubblikazzjonijiet tal-Aġenzija lis-sħab tal-EEN. L-EEN
għandu aktar minn 570 sieħeb f’45 pajjiż u mill-2007 ‘l
hawn ipprovda servizzi lil tliet miljun SME.
L-iżviluppi fuq l-internet jinkludu bosta sezzjonijiet ta’
suġġetti

ġodda,

tiġdid

tas-sezzjoni

tal-Osservatorju

Ewropew tar-Riskji u sezzjoni ġdida għan-netwerk ta’ punti fokali. Bil-għan li l-għodda OiRA tiġi adattata
għall-ħtiġijiet tal-Aġenzija, tfassal u nħadem websajt test ta’ OiRA, li jagħti ċ-ċans lill-komunità ta’ żviluppaturi
biex jippersonalizzaw l-għodda OiRA tal-Aġenzija għall-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. L-evalwazzjoni tindika li lAġenzija kisbet suċċess fit-tiġdid u t-titjib tal-websajt tal-kampanja tagħha. Sabiex iżżid l-għarfien talinformazzjoni tagħha, l-Aġenzija ħolqot kont ma’ Twitter.
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L-Aġenzija kompliet bil-programm tagħha li tippubblika, bil-għan li tgħin sabiex twassal informazzjoni fil-fond
u topika dwar l-OHS lil firxa wiesgħa ta’ udjenzi fl-Ewropa. Matul is-sena ġew ippubblikati disa’ rapporti
ġodda tal-Aġenzija u analiżijiet ta’ dokumentazzjoni, kif ukoll ħdax-il skeda informattiva u materjal ta’
promozzjoni għall-Kampanja dwar il-Manutenzjoni Mingħajr Periklu.

L-IŻVILUPP TAN-NETWERK
Attività

prinċipali

fl-2010

kienet

il-

koordinazzjoni tad-29 aġenzija tal-UE. LAġenzija ħadmet biex tirrappreżenta l-aġenziji
regolatorji differenti tal-UE, u tkellmet f’isimhom
kollha waqt id-diskussjonijiet mal-Parlament,
mal-Kunsill u mal-Kummissjoni, fi żmien ta’
dibattitu kontinwu dwar il-post futur tal-aġenziji fl-ambjent istituzzjonali Ewropew.
In-netwerk prinċipali ta’ punti fokali nazzjonali ta’ informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà tal-Aġenzija
ngħata spinta f’April 2010 meta l-pajjiżi taż-ŻEE EFTA tan-Norveġja, l-Islanda u l-Liechtenstein, li kollha
għandhom punti fokali, saru involuti bis-sħiħ fl-attivitajiet tal-EU-OSHA. L-Isvizzera tipparteċipa f’ħafna
attivitajiet tal-Aġenzija, għalkemm hija għadha barra mill-ftehim taż-ŻEE. L-Aġenzija kompliet ukoll bil-ħidma
tagħha li ssaħħaħ u tiżviluppa punti fokali u netwerks nazzjonali fil-pajjiżi Kandidati u fil-pajjiżi Kandidati
potenzjali.

L-Uffiċċju ta’ Kollegament ta’ Brussell ikompli jaġixxi bħala r-rabta prinċipali bejn l-Aġenzija u s-sħab
istituzzjonali, politiċi u soċjali ewlenin tagħha fil-livell tal-UE u jittratta fluss kostanti ta’ mistoqsijiet u għadd
dejjem akbar ta’ talbiet għal informazzjoni u parteċipazzjoni mill-istituzzjonijiet, il-pubbliku u l-istampa.
L-Aġenzija kompliet bil-ħidma tagħha li ssaħħaħ il-kollaborazzjoni mas-sħab internazzjonali tagħha, bħallOrganizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).

PROSPETTI GĦALL-2011

Fl-Osservatorju Ewropew tar-Riskji, sejra ssir aktar analiżi sekondarja tar-riżultati tal-ESENER, li ser
ikollha l-għan li turi kif dawn jaqblu mas-sistemi regolatorji nazzjonali differenti u mas-sistemi tarrelazzjonijiet industrijali differenti, u b’hekk tesplora r-relazzjoni bejn is-sistemi u l-linji politiċi fuq skala kbira u
l-ġestjoni tar-riskji fuq l-iskala ta’ intrapriżi individwali. Il-proġett ta’ previżjoni fuq skala kbira dwar ir-riskji
emerġenti fl-impjiegi ‘ħodor’ ser idur għall-identifikazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda li jistgħu jħallu impatt fuq issaħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema – b’mod pożittiv jew negattiv. Barra dan, sejrin jiġu prodotti artikoli talOSHwiki fuq suġġetti ewlenin li huma rilevanti għall-programm ta’ ħidma tal-Aġenzija, bil-għan tat-tnedija talOSHwiki ladarba jkollu biżżejjed kontenut sabiex ikun hemm persuni oħrajn li jiġu mħeġġa jipparteċipaw.
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F’termini tal-Informazzjoni dwar l-Ambjent tax-Xogħol, is-sena 2011 ser tara l-għodda OiRA tiġi
ppreżentata fil-livell nazzjonali, b’talbiet li jsiru għal appoġġ politiku minn partijiet interessati ewlenin. Ilproġetti pilota għadhom għaddejjin, b’għodod żviluppati li huma mfassla għal setturi speċifiċi. L-għodda
OiRA ser titnieda uffiċjalment waqt il-Kungress Dinji tal-OHS f’Istanbul. Għat-tieni sena tal-Kampanja dwar ilManutenzjoni Mingħajr Periklu ser jitħejjew rapporti u skedi informattivi, inkluż dwar l-agrikoltura u lleġjonella. Ser jitħejja wkoll xi materjal għall-Kampanja 2012-2013 dwar il-prevenzjoni tar-riskji. Sadanittant,
il-Promozzjoni tas-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol sejra tinkludi rapporti u skedi informattivi ġodda dwar ilpromozzjoni tas-saħħa fost ħaddiema żgħażagħ u l-promozzjoni tas-saħħa mentali.
Fir-rigward tal-Komunikazzjoni, il-Kampanji u l-Promozzjoni, il-Premjijiet Ewropej għal Prattika Tajba, li
jirrikonoxxu l-kontribut eċċellenti ta’ tmien kumpaniji Ewropej għal manutenzjoni mingħajr periklu, sejrin jiġu
ppreżentati fit-28 ta’ April 2011 (il-Jum Dinji tal-OHS) f’Budapest, u l-avveniment tal-għeluq tal-Kampanja
dwar il-Manutenzjoni Mingħajr Periklu ser isir f’Novembru f’Bilbao. Il-materjal żviluppat bi tħejjija għallKampanja 2012-13 jinkludi għodod interattivi għall-punti fokali u s-sħab tal-kampanja, sabiex jgħinuhom
imexxu l-avvenimenti tal-kampanja, kif ukoll toolkit tal-kampanja, sabiex tgħin lill-esperti tal-kampanji jew tannon-communications jiġu mgħammra bil-ħiliet u l-għodod meħtieġa sabiex imexxu avvenimenti bi spejjeż
baxxi li jwasslu l-messaġġ tal-manutenzjoni mingħajr periklu. Ser jinħoloq DVD ġdid ta’ Napo dwar it-trasport
fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll clip sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-perikli tad-duħħan tat-tabakk fuq il-post
tax-xogħol. It-toolkit tal-għalliema ser tiġi ttestjata f’erba’ Stati Membri tal-UE, u fit-tieni nofs tal-2011 ser jiġu
żviluppati pjan ta’ disseminazzjoni u aktar pjanijiet ta’ lezzjonijiet. L-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni sejrin
jinkludu l-promozzjoni tal-Premju għall-Films dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa waqt ilFestival DOK ta’ Leipzig, u l-kompetizzjoni Ewropea tar-Ritratti, b’attenzjoni speċjali fuq il-prevenzjoni tarriskji.
Fir-rigward tal-Iżvilupp tan-Netwerk, is-sena 2011 ser tara l-ewwel sena ta’ parteċipazzjoni sħiħa tal-pajjiżi
taż-ŻEE fil-ħidma tal-Aġenzija, u l-Aġenzija ser tkun involuta bis-sħiħ fl-ippjanar u fit-tħejjija għad-19-il
Kungress Dinji dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq ix-Xogħol f’Istanbul. L-Aġenzija qiegħda tkompli tirrinforza nnetwerk internazzjonali tagħha fuq il-bażi ta’ kuntatt kontinwu ma’ istituzzjonijiet fl-Istati Uniti. Il-pjanijiet
sabiex jittejbu wkoll il-kuntatti maċ-Ċina, mal-Indja u mal-Bord Internazzjonali għall-Ħajja tax-Xogħol qegħdin
jiġu kkunsidrati kif propost mid-Direttorat Ġenerali ewlieni tal-Kummissjoni. Fl-aħħar nett, fl-2011 ser Direttur
ġdid tal-Aġenzija ser jieħu post Jukka Takala.
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