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Bezpieczeństwo pracy w czasie pandemii COVID-19 
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym 
przygotowano zbiór informacji dotyczących sposobów zapewnienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy w sytuacji ryzyka zarażenia koronawirusem. Informacje udostępniono 

w nowym serwisie „Bezpieczeństwo pracy w czasie pandemii COVID-19”.  
>>> 

Nowy raport Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy podczas pandemii” to tytuł raportu 
przygotowanego przez MOP w związku z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy 2020. Jego obszerna część, przetłumaczona na język polski, 
jest dostępna na stronie www.ciop.pl/28kwietnia.  

>>> 
 
COVID-19 – materiały dla firm  
W związku z pandemią Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-
OSHA) przygotowała i udostępniła przedsiębiorcom, w swoim portalu, zestaw dyrektyw 
i wytycznych UE, materiałów dotyczących narażenia na czynniki biologiczne 
w poszczególnych sektorach, a także wskazówek co do pracy zdalnej i innych materiałów 
opracowanych przez organizacje międzynarodowe.  

>>> 
 
AKTYWNI W PRACY – informacyjna kampania społeczna 2020 
Na stronie internetowej kampanii „Aktywni w pracy” można znaleźć rady i zalecenia 
dotyczące aktywności fizycznej i jej promowania w zakładach pracy oraz profilaktyki 
dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, jak również przykłady ćwiczeń dla różnych grup 
pracowników i filmy instruktażowe. Zachęcamy do udziału w kampanii. Informacje, 
potrzebne do tego by zostać jej partnerem, są dostępne na stronie 
www.ciop.pl/aktywniwpracy.  

>>> 

  
„Biozagrożenia dzisiaj” – konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy 2020 
Rozpoczęliśmy 29. edycję konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pod hasłem 
„Biozagrożenia dzisiaj” poświęconą szkodliwym czynnikom biologicznym. Do udziału 
w konkursie zapraszamy artystów plastyków oraz studentów wyższych uczelni 
plastycznych. Zgłoszenia można przesyłać do 22 czerwca 2020 r. na adres mailowy 
maols@ciop.pl. Regulamin konkursu jest dostępny w portalu CIOP-PIB.  

>>> 
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