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70-lecie CIOP-PIB 
Dnia 4 kwietnia 2020 r. minęło 70 lat od powołania Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy. W centrum wszelkich działań Instytutu na rzecz bezpieczeństwa pracy pomimo 
wielu zmian w świecie pracy i nowych wyzwań pozostaje człowiek.  

>>> 

COVID-19 – komunikaty dotyczące bhp  

W portalu CIOP-PIB zostały zamieszczone komunikaty dotyczące najistotniejszych 
wytycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w czasie pandemii, 
takich jak: ocena zgodności środków ochrony indywidualnej, zasady prawidłowego 
dopasowania półmasek filtrujących i rękawic ochronnych, postępowanie z instalacjami 
wentylacyjnymi, a także zastosowanie promieniowania ultrafioletowego i ozonowania 
do przeciwdziałania skażeniu wirusem SARS-CoV-2. 

>>> 
 
Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie  
W związku z pandemią Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zmieniła temat 
tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, 
przypadającego na 28 kwietnia 2020 r. Będzie nim: „Stop pandemii. Bezpieczeństwo 
i higiena pracy chroni i ratuje życie”. Obchody Dnia w tym roku zostaną poświęcone 
problemowi zwalczania chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19, w pracy. 

>>> 
 
Ograniczanie zagrożenia COVID-19 – doświadczenia przedsiębiorstw 
Pod koniec marca oraz w kwietniu odbyły się trzy wideokonferencje Forum Liderów 
Bezpiecznej Pracy dotyczące zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Przedstawiciele 
przedsiębiorstw wymieniali się doświadczeniami wynikającymi z wprowadzenia działań 
służących ograniczeniu tego zagrożenia oraz dyskutowali na temat wiążących się z nim 
problemów, pojawiających się w przedsiębiorstwach. Więcej informacji w portalu CIOP-
PIB. 

>>> 
 
Kampania na rzecz promowania aktywności fizycznej pracujących 
W maju br. rusza tegoroczna ogólnopolska kampania społeczna CIOP-PIB na rzecz 
promowania aktywności fizycznej osób pracujących. Jej celem jest m.in. podniesienie 
świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z aktywności fizycznej i jej 
wpływu na zdrowie oraz jakość życia (w tym także podczas pracy zdalnej). Kampania 
potrwa do końca 2020 r.  
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Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy zdalnej - ankieta 
Zapraszamy do wypełnienia 10 min. ankiety na temat pracy zdalnej. Wyniki ankiety 
posłużą do wsparcia pracowników i pracodawców w tworzeniu bezpiecznych, zdrowych 
i ergonomicznych warunków pracy poza siedzibą pracodawcy. 

>>> 
 
Konkurs plastyczny „Bezpieczne dzieci w sieci” 
Informujemy, że z uwagi na pandemię COVID-19, aby ułatwić wzięcie udziału 
w konkursie, umożliwiliśmy zgłaszanie prac drogą elektroniczną. Można je przysyłać 
na adres maols@ciop.pl do 30 kwietnia br. Szczegółowe informacje są dostępne 
w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie http://bit.ly/ciop_dzieciwsieci. 

 
>>> 

 
MOP przekłada Międzynarodową Konferencję Pracy na 2021 r. 
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) w związku z ograniczeniami dotyczącymi 
podróży i interakcji osobistych na całym świecie oraz brakiem możliwości zapewnienia 
delegatom oraz personelowi bezpieczeństwa i zdrowia przekłada termin tegorocznej, 
czyli 109., Międzynarodowej Konferencji Pracy na 2021 r. 

>>> 
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