ZIUA MONDIALĂ PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE
TATE LA LOCUL
DE MUNCĂ

„Opriții pandemia: securitatea și sănătatea la locul de muncă pot salva vieți”
vie
este sloganul Zilei mondiale a SSM din 2020, organizate de Organizația
Organiza
Internațională a Muncii (OIM) în fiecare an la 28 aprilie. Mai mult decât oricând,
sensibilizarea cu privire la adoptarea unor practici sigure la locul de muncă
munc și la
rolul important all serviciilor din domeniul securit
securității și sănătății
ii în muncă
munc (SSM)
trebuie să fie în centrul atențției acestei zile internaționale.
De Ziua Internațională a Siguran
Siguranței și Sănătății
ii la Locul de Muncă,
Munc
Organizația Națiunilor
iunilor Unite (ONU) îîși centrează mesajul pe prevenirea
răspândirii infecțiilor
iilor la locul de munc
muncă – în special a infecției
infec
cu noul
coronavirus, SARS-Cov-2.
2. Comisia European
Europeană a publicat un ghid pentru
revenirea la muncă după perioada de izolare.
Participarea tripartită,, piatra de temelie a activit
activității EU-OSHA, șii modelul social
european sunt esențiale
iale pentru gestionarea eficace a SSM, pentru a proteja
lucrătorii
torii pe perioada crizei actuale șii pe termen lung, inclusiv pentru recuperare și
pentru pregătirea viitoare.

Deși toată lumea este afectată de pandemia de COVID-19 și de criza globală,
lucrătorii se află în prima linie. Acesta este motivul pentru care a fost ales sloganul
„Opriți pandemia la locul de muncă” pentru Ziua internațională a comemorării
lucrătorilor din 2020, sărbătorită tot pe 28 aprilie, organizată pentru a veni în
sprijinul tuturor lucrătorilor și în memoria celor care au decedat, au dobândit un
handicap, au avut un accident sau s-au îmbolnăvit la locul de muncă.

Săptămâna trecută, Agenția Europeană pentru Siguranța și Sănătatea Muncii (EUOSHA) a publicat, în cooperare cu Comisia Europeană, un ghid al securității și
sănătății în muncă. Acesta le oferă angajatorilor sfaturi pentru a gestiona revenirea
la locul de muncă după perioada de izolare impusă de pandemie.
Printre sfaturi: reducerea activității la lucrurile absolut esențiale pentru funcționare,
limitarea interacțiunii cu clienții, distanțarea lucrătorilor sau instalarea de ecrane
între cei care stau la distanță mai mică de doi metri unul față de celălalt, facilitarea
transportului individual și preluarea unor sarcini de igienizare de către angajați la
posturile lor de lucru.
Ziua Internațională a Siguranței și Sănătății la Locul de Muncă a fost instituită în
2003 de Organizația Internațională a Muncii (ILO), agenție ONU, cu scopul de a
preveni accidentele de muncă și a consolida dialogul social între guverne,
angajatori și reprezentanți ai angajaților.

