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28. apríl za Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci vyhlásila
Medzinárodná organizácia práce (ILO) a pripomína sa od roku 2003. Jeho
cieľom je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na nové trendy
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a na význam dodržiavania
predpisov v oblasti ochrany práce, ktoré sú základným predpokladom pri
prevencii úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania. Po celom
svete sa ale aj v ďalších dňoch konajú najrôznejšie spomienkové akcie zhromaždenia, semináre, konferencie a pod., na uctenie pamiatky všetkých,
ktorí sa zranili pri práci alebo pri práci stratili svoje životy.
Bezpečnosť a ochrana zdravia sú ľudským právom, ktoré nesmie byt‘ nikdy
potlačené ani obmedzované na úkor iných cieľov. Bohužiaľ mnoho ľudí sa
stáva obeťami pracovných úrazov a chorôb z povolania. Zámerom tohto dňa
je prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok a zvýšeniu bezpečnosti a
ochrany zdravia pracovníkov.
28. apríl 2021, Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je
poznamenaný pandémiou COVID-19, ktorá má zničujúci dopad na
spoločnosť, hospodárstvo i svet práce.
Nastal čas vyhodnotiť, čo nás skúsenosť s pandémiou COVID-19 naučila.
Musíme si uvedomiť dôležitosť ochrany pracujúcich ľudí pred chorobami na
pracovisku ako aj v domácom prostredí. Aktuálna situácia v súvislosti so
šírením nákazlivej prenosnej choroby vyžaduje tak od zamestnávateľov ako
aj zamestnancov zodpovedný prístup k ochrane vlastného zdravia a zdravia
ostatných ľudí. Pri súčasnej rozmanitosti prevádzok, spoločností, organizácií
nie je možné vytvoriť jednotný „návod“ na bezpečné fungovanie pracoviska.
Je preto na zodpovednosti zamestnávateľa, ktoré opatrenia zavedie do
praxe, aby sa zabezpečilo efektívne fungovanie pracoviska a znížilo riziko
šírenia infekcie. Ideálne je, ak sa opatrenia kombinujú (napr. nariadiť časti
zamestnancov pracovať z domu a zvyšným zamestnancom zabezpečiť
dostatok pracovného priestoru, za súčasného zabezpečenia základných
hygienických opatrení – dezinfekcia rúk, plôch), aby sa tak vytvorilo bezpečné
pracovné prostredie.
Ako uvádza Európska agentúra pre BOZP (ďalej len "EU-OSHA"),
prekonanie problémov súvisiacich s pandémiou bude možné len vtedy, ak
budeme spolupracovať s cieľom zastaviť šírenie tejto choroby a zabezpečiť
bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov pracujúcich z
domu, ako aj pre tých, ktorí sa vracajú na svoje obvyklé pracoviská. Na
pracoviskách, kde môžu byť pracovníci vystavení vírusu, ktorý patrí do
kategórie biologických faktorov, musia zamestnávatelia vykonávať
posúdenie rizík a stanoviť primerané opatrenia.

Nezabúdajme na to, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je procesom, v
ktorom má každý z nás svoju rolu.
Toto dielo „e-správy“ obsahuje voľne šíriteľné informácie, ktoré nepodliehajú dodatočnému súhlasu autora diela.
Autor súhlasí s ďalším šírením prostredníctvom e-mailu. Vaše námety a podklady do budúcich vydaní posielajte na e-mail: ioz@ioz.sk

