Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

Napo – Sikkerhet med et smil

Napo er helten i en serie animasjonsfilmer som på en munter
måte informerer om og oppfordrer til diskusjon rundt temaer
knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og risikoforebygging på
arbeidsplassen.
Napo og kollegene hans bruker kroppsspråk, ikke tale, slik at
alle mennesker uansett bakgrunn, språk og kultur kan forstå og
identifisere seg med dem, fra unge arbeidstakere til toppledelsen.
Napo representerer en typisk arbeidstaker i en hvilken som helst
bransje eller sektor. Han og kollegene hans blir til stadighet utsatt
for vanlige farer og risikofylte situasjoner på arbeidsplassen. Men
de bidrar også aktivt til å identifisere risikoene og foreslå praktiske
løsninger for ledelsen.
Napo har blitt den fremste ambassadøren for EU-OSHAs kampanjer
«Et sikkert og godt arbeidsmiljø», og mange av Napo-filmene er
knyttet til eller støtter disse kampanjene.

Ideen om Napo ble først unnfanget av en gruppe kommunikasjonsrådgivere innen HMS som
så at det var et behov for informasjonsprodukter av høy kvalitet, som kunne brukes på tvers av
landegrensene og appellere til alle arbeidstakere, uavhengig av kultur, språk og praktiske behov.
Napo-filmene tar for seg en rekke forskjellige HMS-relaterte temaer, som:
• arbeidsrelatert stress

• skli- og snublefare

• muskel- og skjelettlidelser

• farlige stoffer

• trafikksikkerhet
Napo-konsortiet har for tiden åtte medlemmer: AUVA (Østerrike), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland),
EU-OSHA (EU), INAIL (Italia), INRS (Frankrike), SUVA (Sveits) og TNO (Nederland).

Læring med Napo
Napo for lærere
Napo på arbeidsplassen
Napo-filmene kan brukes på mange
forskjellige måter – i sikkerhetsopplæring,
i gruppesamtaler om HMS eller relevante
jobbdiskusjoner, eller i yrkesrettet utdanning
og opplæring på arbeidsplassen.

Napo-konsortiet lager jevnlig nye filmer.
Se på og last ned filmene på www.napofilm.net.
Følg #napofilms på sosiale medier.
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Denne elektroniske verktøykassen gir elever i
barneskolen en innføring i temaer knyttet til
helse og sikkerhet på en pedagogisk, morsom
og oppfinnsom måte ved hjelp av Napofilmene. Undervisningspakkene inneholder
nøkkelbudskap og læringsmål, kreative
aktiviteter med nettbaserte ressurser, samt
forslag til 45 minutters undervisningsopplegg.
Instruksjonene til lærerne er ikke oversatt til
norsk, men filmene er uten tale og kan enkelt
brukes i undervisningen.

