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Správna prax v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti online
Postup, ako získavať informácie o správnej praxi na internete
Potrebujete vedieť, ako bezpečne zaobchádzať s chemikáliami na svojom pracovisku?
Alebo ako sa dozvedieť niečo o účinných stratégiách prevencie pracovného stresu?
Získavanie informácií o správnej praxi v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je najľahšie, keď použijete komplexnú
sieť internetových stránok agentúry.
Adresa http://europe.osha.eu.int/good_practice/ s doslova tisíckami možností prepojenia predstavuje vstupnú bránu k spoľahlivým informáciám o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci z celého sveta. Agentúra, podporovaná vedúcimi odborníkmi v oblasti BOZP,
sústavne prehľadáva internet s cieľom poskytovať praktické informácie ľuďom, ktorí plnia svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a
ochrany zdravia pri práci a ktorých úlohou je redukovať riziká týkajúce sa bezpečnosti a zdravia na pracovisku.

Ako nájsť cestu?
Jednoducho kliknite na kategóriu alebo na názov

http://europe.osha.eu.int/good_practice/
Výber podľa
krajiny...
členské štáty
EÚ, Austrália,
Kanada a USA

Alebo podľa subjektu...
Predchádzanie úrazom;
Poškodenia podporno
pohybovej sústavy;
Nebezpečné látky;
Stres v práci
Alebo podľa odvetvia...Môžete nájsť informácie zo všetkých
krajín EÚ a iné:
Stavebníctvo,
Zdravotná
starostlivosť

Potrebujete zabrániť chorobám pohybového ústrojenstva?
Predstavte si, že pracujete v opravárenskej dielni a máte na starosti BOZP vo vašom závode. Dvíhate vy a vaši
kolegovia často ťažké bremená? Kliknite na ‘MSD-reports’ (muskuloskeletálne choroby, t. j. choroby pohybového
ústrojenstva) a hneď sa vám zobrazia príslušné publikácie z celého sveta. Napríklad „Európa v napätí“ je správa
TUTB, ktorá popisuje aktivity odborov zamerané na boj s týmito chorobami.

Riešenie problémov v tlačiarni – praktický príklad
Predstavte si, že ste manažér v malej tlačiarni v Írsku a chcete nájsť informácie o bezpečnom používaní chemických
látok na pracovisku. Navštívte Focal Point, írske stránky o správnej praxi, a zistíte, že Úrad pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci publikoval všeobecný návod na bezpečné používanie chemických látok “Use Chemicals Safely”
(bezpečné používanie chemických látok).

Riešenia pre príslušné odvetvie

SK

Keďže pracujete v konkrétnych odvetviach, určite chcete rýchly prístup k informáciám, ktoré sa vás priamo týkajú.
Aj to je možné. Ak napríklad pracujete v sektore zdravotnej starostlivosti, možno máte obavy z poranení spôsobených injekčnou ihlou. Jednoducho kliknite na „zdravotnú starostlivosť“ (health-care), potom na „tematický zoznam”
(list of topics) a na „biologické riziká poranení spôsobených injekčnou ihlou“ (biological hazards needle stick injuries), a získate zoznam viac ako 30 kľúčových dokumentov, ku ktorým máte okamžitý prístup.
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Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Publikácie agentúry, ktoré si môžete stiahnuť zdarma
Agentúra spravuje aj aktívny publikačný program, v rámci ktorého produkuje všetko, počnúc letákmi až po informačné správy špecialistov,
a ktorý zahŕňa širokú škálu problémov z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Nedávno publikované správy sa zaoberali prevenciou úrazov, úspešnými kampaňami BOZP a prevenciou ochorení pohybového ústrojenstva. Všetky publikácie agentúry sú
prístupné bezplatne a online na internetovej stránke http://agency.osha.eu.int/publications/.

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je pravidelná
informačná kampaň, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o rizikách týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a propagovať účinnú
správnu prax na európskych pracoviskách. Tento „Týždeň bezpečnosti“
organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť o ochranu zdravia pri práci spolu so svojou sieťou národných stredísk, uskutočňuje sa pravidelne
vždy v októbri a je podporený aj internetovou stránkou vo viacerých jazykoch.
Medzi témy týždňa patrí okrem iného:
•
•
•

Prevencia stresu a psychosociálnych rizík (2002);
Úrazová prevencia (2001);
Prevencia ochorení pohybového ústrojenstva (2000).

Podpora praktických riešení – Európske ocenenia za správnu prax
Ako súčasť Európskeho týždňa organizuje agentúra aj pravidelnú súťaž
pre podniky v členských štátoch, ktoré podnikli inovatívne zásahy s
cieľom zvýšiť bezpečnosť a starostlivosť o zdravie na pracovisku. Ocenenia sa prezentujú na záver Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v novembri a príklady správnej praxe agentúra
publikuje v tlači a na internetových stránkach.

Online fórum správnej praxe
S cieľom pomôcť každému, kto sa chce zúčastniť na diskusii o otázkach, týkajúcich sa BOZP alebo vyhľadať viac
informácií o špecifických problémoch, vytvorila agentúra voľné online fórum na adrese: http://europe.osha.
eu.int/good_practice/forums/. Toto fórum organizované vo viacerých jazykoch predstavuje vynikajúci spôsob,
ako sa podeliť o informácie týkajúce sa praktických riešení v oblasti bezpečnosti na pracovisku a starostlivosti
o zdravie.
Podpora projektov zameraných na správnu prax v MSP

Vyhľadávacie prvky
Stránka Agentúry
má výkonný
Altavista internetový
vyhľadávač na pomoc užívateľom.

Agentúra podporuje množstvo národných a nadnárodných
projektov zameraných na zníženie rizika v oblasti ochrany
zdravia a bezpečnosti pracovníkov v malých a stredných podnikoch. Ak chcete získať podrobnosti o budúcich projektoch,
pozrite si internetové stránky.
Pomoc pre sprostredkovateľov
Agentúra uznáva, že aj sprostredkovatelia (tí, ktorí pomáhajú
zavádzať ocenenia s cieľom zredukovať riziká hroziace pracovníkom) potrebujú prístup k správnej praxi. Návod, ako
viesť úspešnú kampaň, nájdete na internetovej stránke
agentúry tam, kde sú uverejnené publikácie.

Ako sa s nami môžete
skontaktovať
Európska agentúra
pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri
práci
Gran Via 33, E-48009
Bilbao, Španielsko
Tel.: (34) 944 79 43 60,
Fax: (34) 944 79 43 83
email:
information@osha.eu.int

Preklad
Keďže sa snažíme poskytnúť
čo najviac informácií vo
všetkých jazykoch členských
štátov, nemôžeme preložiť
všetky dostupné informácie.
Prostredníctvom stránky
Agentúry sú k dispozícii strojové prekladacie nástroje.
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