w hierarchii środków zapobiegawczych:

Zastępowanie
substancji niebezpiecznych

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
(EU-OSHA) stawia sobie za cel przyczynienie się do tego, by
Europa była bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym
miejscem pracy. Agencja została powołana do życia przez
Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę w Bilbao, w Hiszpanii.
Analizuje, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne, wyważone
i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w pracy oraz współpracuje z organizacjami z całej
Europy w celu poprawy warunków pracy.
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Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy

SUBSTANCJE
NIEBEZPIECZNE
POD KONTROLĄ

EU-OSHA prowadzi również dwuletnie kampanie informacyjne
pod nazwą „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, wspierane
przez instytucje UE i europejskich partnerów społecznych
oraz koordynowane na szczeblach krajowych przez sieć
krajowych punktów centralnych. Celem kampanii „Substancje
niebezpieczne pod kontrolą” zaplanowanej na lata 2018–
2019 jest podwyższenie świadomości dotyczącej zagrożeń
stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy
oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom.

astosowanie
środków organizacyjnych

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego.
Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

Zastosowanie
środków
technicznych

Stosowanie

środków
ochrony
indywidualnej

www.healthy-workplaces.eu

Należy podjąć odpowiednie działania
w celu zapobiegania skutkom
narażenia na oddziaływanie substancji
niebezpiecznych w miejscu pracy.

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, HISZPANIA
E-mail: information@osha.europa.eu
www.healthy-workplaces.eu
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Kampania nt. substancji
niebezpiecznych w miejscu pracy
W wielu miejscach pracy w całej Europie pracownicy są narażeni
na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, co stanowi poważny
problem w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.
Obszar ten regulują liczne przepisy prawne, jest on przedmiotem
wielu wytycznych i dokumentów wspierających, są także dostępne
odpowiednie narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem. Jednak
wiedza na temat substancji niebezpiecznych i świadomość zagrożeń
z nimi związanych często okazują się niewystarczające, a dostępne
środki zapobiegawcze można stosować znacznie częściej, niż ma to
miejsce obecnie.
Podejmowanie działań eliminujących lub zmniejszających narażenie
na substancje niebezpieczne ma na celu ochronę pracowników
przed skutkami różnego rodzaju wypadków (np. w wyniku pożaru
czy wybuchu) oraz problemami zdrowotnymi (m.in. chorobami skóry,
alergiami, chorobami układu oddechowego, wadami wrodzonymi
i chorobami nowotworowymi). Ponadto przeciwdziałanie zagrożeniom
jest uzasadnione z punktu widzenia działalności firm: stosując działania
prewencyjne odniosą one korzyści m.in. w postaci zwiększonej
wydajności i mniejszej absencji chorobowej pracowników.
Cele kampanii są następujące:
•• zwiększenie świadomości znaczenia ograniczania ryzyka
wynikającego z narażenia na substancje niebezpieczne
w europejskich miejscach pracy
•• propagowanie oceny ryzyka zawodowego, eliminowania substancji
niebezpiecznych lub zastępowania ich mniej niebezpiecznymi,
a także stosowania odpowiedniej hierarchii środków
zapobiegawczych
•• pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem
na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy
•• budowanie świadomości ryzyka wynikającego z obecności
substancji niebezpiecznych wśród tych grup pracowników, które
są na nie szczególnie narażone lub potrzebują szczególnej ochrony
(np. kobiety, migranci, młodzi pracownicy)
•• pogłębienie znajomości obowiązujących przepisów prawnych
i kierunków ich zmian w zakresie dotyczącym substancji
niebezpiecznych.

Narażanie na substancje
niebezpieczne nadal
stanowi poważny
problem w obszarze
bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w miejscu pracy.

Kto może wziąć udział?

Dodatkowe informacje i materiały

Do udziału w kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”
zachęca się wszystkie zainteresowane firmy i organizacje, niezależnie
od ich wielkości, sektora i skali działania, a także osoby indywidualne.
Kampania może mieć szczególne znaczenie dla:
•• wszystkich pracodawców w sektorze publicznym i prywatnym
•• menedżerów, kadry nadzorującej pracę, specjalistów ds. BHP
•• krajowych punktów centralnych EU-OSHA i ich sieci
•• partnerów społecznych
•• sektorowych komitetów ds. dialogu społecznego
•• podmiotów kształtujących politykę
•• instytucji europejskich i ich sieci
•• europejskich organizacji pozarządowych
•• specjalistów z działów zarządzania zasobami ludzkimi i ich
stowarzyszeń
•• środowiska naukowego zajmującego się zagadnieniami
związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy
•• inspekcji pracy
•• mediów.

Odwiedź stronę www.healthy-workplaces.eu, by dowiedzieć
się więcej na temat kampanii. Na stronie znajdziesz także szeroki
wybór materiałów, które pomogą Ci promować i wspierać
kampanię, na przykład:
•• przewodnik po kampanii zatytułowany „Substancje
niebezpieczne pod kontrolą”
•• prezentacje PowerPoint, plakaty, infografiki i arkusze
informacyjne
•• zestawy narzędzi opracowane na potrzeby kampanii i inne
związane z nią materiały
•• najnowsze filmy z serii „Napo”.

Jak można wziąć udział w kampanii?
W kampanię można zaangażować się na wiele sposobów,
na przykład:
•• upowszechniając i publikując materiały dotyczące kampanii
•• organizując szkolenia, warsztaty, konkursy i inne tego typu
przedsięwzięcia
•• promując zasadę zastępowania substancji niebezpiecznych mniej
niebezpiecznymi i stosowania odpowiedniej hierarchii środków
zapobiegawczych
•• wykorzystując i promując przydatne narzędzia i zasoby służące
ograniczaniu ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia
na substancje niebezpieczne
•• dzieląc się Dobrymi Praktykami w zakresie zapobiegania ryzyku
związanemu z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy
•• biorąc udział w Konkursie dobrych praktyk „Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy”
•• uczestnicząc w europejskich Tygodniach Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy, odbywających się w październiku 2018 r. i 2019 r.
•• zostając partnerem kampanii na poziomie ogólnoeuropejskim
lub krajowym, albo partnerem medialnym.

Obserwuj nasze działania w portalach społecznościowych
(Facebook, Twitter i LinkedIn) i udostępniaj nasze posty.
Śledź bieżące wydarzenia, odwiedzając stronę internetową
kampanii (https://healthy-workplaces.eu).

Zaangażowanie
w kampanię jest
korzystne na wiele
sposobów: można
być jej partnerem,
uczestniczyć
w wydarzeniach
i przedsięwzięciach
służących wymianie
informacji o dobrych
praktykach oraz
w budowaniu sieci
partnerskich.

Najważniejsze terminy
Rozpoczęcie kampanii: kwiecień 2018 r.
Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy: październik 2018 r. i październik 2019 r.
Wydarzenie służące wymianie informacji o dobrych
praktykach w zakresie kształtowania zdrowych
i bezpiecznych miejsc pracy: od kwietnia 2018 r. do
listopada 2019 r.
Konferencja zamykająca kampanię „Substancje
niebezpieczne pod kontrolą”: listopad 2019 r.

