Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

Napo — par drošību ar smaidu

Animācijas seriāla varonis Napo sniedz viegli uztveramu
un diskusijas rosinošu ieskatu darba drošības un veselības
aizsardzības jautājumos un risku novēršanas iespējās.
Napo un viņa kolēģi sazinās valodā bez vārdiem, kas ļauj visiem —
gan jauniem darbiniekiem, gan augsta līmeņa vadītājiem,
neraugoties uz izcelsmi un kultūras piederību — saprast varoņus
un identificēties ar viņiem.
Napo ir parasts darbinieks jebkurā nozarē vai jomā. Bieži vien
viņš un viņa darbabiedri ir pakļauti izplatītiem darba vides
riskiem un nonāk bīstamās situācijās darbavietā. Tomēr viņi
aktīvi iesaistās risku identificēšanā un praktisku risinājumu
ierosināšanā vadītājiem.
Tagad Napo ir kļuvis par EU-OSHA Drošu un veselībai nekaitīgu
darbavietu kampaņu galveno vēstnieku, un daudzas no viņa
filmām ir saistītas ar šīm kampaņām vai tās atbalsta.

Napo ir oriģināla ideja, kas radusies darba drošības un veselības aizsardzības komunikācijas speciālistu
grupai, reaģējot uz nepieciešamību izstrādāt augstas kvalitātes informatīvus materiālus, kas pārvarētu
valstu robežas un ņemtu vērā strādājošo dažādās kultūras, valodas un praktiskās vajadzības.
Filmās tiek aplūkots plašs drošības un veselības tematu loks, piemēram:
• darba radītais stress,

• ceļu satiksmes drošība,

• muskuļu un skeleta sistēmas
bojājumi,

• paslīdēšana un paklupšana,
• bīstamas vielas.

Pašlaik Napo konsorcijā ir astoņi partneri: AUVA (Austrija), CIOP (Polija), DGUV (Vācija),
EU-OSHA (ES), INAIL (Itālija), INRS (Francija), SUVA (Šveice) un TNO (Nīderlande).

Mācīšanās ar Napo
Napo skolotājiem

Napo darbavietā
Napo filmas var tikt izmantotas
daudzos dažādos veidos — darba
aizsardzības instruktāžās, darbinieku
apmācībās un diskusijās darbavietās
vai profesionālās izglītības iestādēs un
ievadapmācību atbalstam.

Napo konsorcijs regulāri izdod jaunas filmas.
Skatieties un lejupielādējiet filmas vietnē
www.napofilm.net.
Sekojiet #napofilms sociālajos plašsaziņas līdzekļos.
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Šis tiešsaistes rīku kopums iepazīstina
skolēnus ar veselības un drošības
jautājumiem izglītojošā, kā arī jautrā un
radošā veidā, izmantojot Napo filmas. Mācību
materiālu komplektos ir būtiskākās atziņas
un mācību uzdevumi, radošas aktivitātes
ar tiešsaistes resursiem un 45 minūšu ilgu
stundu plānu paraugi.

