A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Egészséges munkahelyek
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Egészséges munkahelyek
Helyes Gyakorlat Díjak
Nevezési felhívás

A mozgásszervi betegségek kezelése
a munkahelyen

E kampány felhívja a figyelmet a
foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségekre és annak fontosságára,
hogy a munkáltatók, a vezetők és a
munkavállalók együtt munkálkodjanak
e betegségek megelőzése és kezelése
érdekében. Célja, hogy segítsen a
vállalatoknak abban, hogy módszeresen
kezeljék a mozgásszervi betegségeket,
oly módon, hogy gyakorlati tippeket
és útmutatást, a helyes gyakorlatokra
vonatkozó példákat és esettanulmányokat,
valamint egyéb tájékoztató anyagokat
és erőforrásokat biztosít.
A 2020–2022. évi „Egészséges munkahelyek”
kampány célkitűzései a következők:
1. a figyelem felhívása a foglalkozással
összefüggő mozgásszervi betegségek
megelőzésének fontosságára azáltal,
hogy a mozgásszervi betegségeknek való
kitettségre és azok hatására vonatkozó
tényeket és adatokat adunk meg;
2. a kockázatértékelés és a mozgásszervi
betegségek proaktív kezelésének
előmozdítása a mozgásszervi
betegségekre vonatkozó erőforrásokhoz,
így például eszközökhöz, útmutatókhoz
és audiovizuális anyagokhoz való
hozzáférés biztosításával;
3. annak bemutatása, hogy a mozgásszervi
betegségek az összes ágazat
valamennyi munkahelyén mindenki
számára problémát jelentenek, és
ezekkel sikeresen meg lehet birkózni,

többek között a helyes gyakorlatokra
vonatkozó példák ismertetésével;
4. az új és újonnan fellépő kockázatokra
és egyéb fejleményekre vonatkozó
ismeretek javítása a foglalkozással
összefüggő mozgásszervi
betegségekkel kapcsolatban;
5. a figyelem felhívása a krónikus
mozgásszervi betegségben szenvedő
munkavállalók újbóli integrálásának
és megtartásának fontosságára,
valamint arra, hogy ez hogyan
valósítható meg a gyakorlatban;
6. a különböző érdekelt felek
mozgósítása és közöttük eredményes
együttműködés ösztönzése, az érdekelt
felek egybehívása és az információk,
ismeretek és helyes gyakorlatok
cseréjének megkönnyítése révén.
A kampányról bővebb információ
a következő weboldalon található:
http://healthy-workplaces.eu

A mozgásszervi betegségek
a leggyakoribb, munkával
összefüggő egészségi problémát
jelentik Európában.
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A mozgásszervi betegségek a leggyakoribb,
munkával összefüggő egészségi problémák
Európában, és a munkaképtelenség, a
betegszabadság és a korai nyugdíjba
vonulás leggyakoribb okai közé tartoznak.
Ennek következtében nemcsak az emberek
életminőségét csökkentik, hanem a
vállalkozásokra és a nemzetgazdaságokra
nézve is rendkívül ártalmasak. E problémát
ezért kezelni kell annak érdekében, hogy
javuljon a munkavállalók egészsége
és jólléte, versenyképesebbé váljanak
a vállalatok és csökkenjen a nemzeti
egészségügyi rendszerekre nehezedő teher.

Egészséges munkahelyek – Helyes
Gyakorlat Díjak

A 2020–2022. évi „Egészséges Munkahelyek
– Helyes Gyakorlat Díjak” kifejezett
célja, hogy kiemelt példákra hívja fel a
figyelmet olyan szervezetek tekintetében,
amelyek tevékenyen megelőzik és
kezelik a munkahelyen a mozgásszervi
betegségeket. Az EU-OSHA olyan
példákat keres, amelyek a munkahelyi
biztonság és egészségvédelem kezelésének
holisztikus megközelítését mutatják
be, amelynek keretében a munkáltatók
és a munkavállalók egyaránt

elkötelezettek amellett, hogy közös
munkával megelőzzék a mozgásszervi
betegségeket.
A zsűri emellett olyan beavatkozásokat
keres, amelyek fenntarthatók
és átültethetők is egyben.
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség várja
minden európai érdekelt szervezet és
személy, valamint közvetítő, például
szociális partnerek, biztonsági és
egészségvédelmi szakemberek, továbbá
munkavédelmi szakértők jelentkezését.
A nyerteseket 2022 áprilisában
hirdetjük ki, és az év során később, egy
ünnepség keretében adjuk át díjaikat.
Ugyanitt megünnepeljük az összes
részt vevő szervezet eredményeit is.
A díjazott és elismerésben részesülő
eredményeket Európa-szerte széles
körben népszerűsíteni fogjuk, és
közzétesszük az EU-OSHA weboldalán.
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Az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
a tagállamokkal karöltve rendszeresen
meghirdeti az „Egészséges munkahelyek”
kampányokat kiegészítő „Egészséges
Munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjak”
pályázatot. A díjak segítenek bemutatni
a megfelelően kezelt munkahelyi
biztonság és egészségvédelem előnyeit,
továbbá platformul szolgálnak a helyes
gyakorlatok Európa-szerte történő
elterjesztéséhez és népszerűsítéséhez.

A helyes gyakorlatok mely fajtáival lehet
nevezni?
A mozgásszervi betegségek megelőzésére
szolgáló, a munkahelyi biztonság
és egészségvédelem innovatív
és eredményes kezelését célzó
megközelítések valós példáival lehet
pályázni. A pályázatokban világosan be kell
mutatni a helyes irányítási gyakorlatok
megvalósításának módját a munkahelyen,
valamint az elért eredményeket,
ideértve az alábbi szempontokat:
• a kockázatértékelés átfogó és hatékony
megszervezésének módja, kitérve
az összes munkavállalói csoport
valamennyi releváns kockázatára;
• milyen módon követték a
prevenciós hierarchiát;

• hogyan küszöbölték ki a mozgásszervi
betegségekkel kapcsolatos
kockázatokat tervezési megoldásokkal
(ergonomikus tervezés); különösen jó,
ha példákat adnak meg a munkahely
kialakítására, a munkaeszközök,
-folyamatok kialakítására stb.;
• a tudatosság növelésének és a prevenciós
kultúra előmozdításának módjai;
• hogyan hajtottak végre támogató
intézkedéseket, így például a munkahely
kiigazítását/javítását azt biztosítandó,
hogy a már mozgásszervi betegségben
szenvedő munkavállaló folytatni tudja
a munkát vagy vissza tudjon térni a
munkába. A mozgásszervi betegség
lehet foglalkozással összefüggő vagy
a munkával nem összefüggő is.

A mozgásszervi betegségek kezelése javítja a
munkavállalók egészségét és jóllétét, növeli a
vállalatok versenyképességét, és csökkenti a nemzeti
egészségügyi rendszerekre nehezedő terhet.

Mit kell a nevezésekben bemutatni?
A tripartit összetételű zsűri a következő
szempontok alapján bírálja el a nevezéseket:
• a munkavédelem holisztikus
megközelítése;
• valódi és bizonyítható javulás a
foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségekkel kapcsolatos biztonság
és egészségvédelem viszonylatában;
• az egyénre összpontosító
beavatkozások helyett a kollektív
intézkedések előnyben részesítése;
• a munkavállalók és képviselőik
hatékony részvétele és bevonása;
• a beavatkozás időbeli fenntarthatósága;

• újszerűség (a beavatkozásnak
vagy újnak, vagy széles körben
kevéssé ismertnek kell lennie).
A beavatkozásnak emellett meg kell felelnie
a végrehajtás helye szerinti tagállam
irányadó jogszabályi követelményeinek, és
lehetőség szerint meg kell haladnia azokat.
A kereskedelmi célra fejlesztett termékeket,
eszközöket és szolgáltatásokat nem fogadjuk
el a pályázatban.
Keresse fel a honlapot a https://healthyworkplaces.eu/hu/get-involved/goodpractice-awards címen, ahol példákat
talál a korábbi években díjazott helyes
gyakorlatokra.

• átültethetőség más munkahelyekre (más
tagállamokban és ágazatokban, illetve
különböző méretű vállalatoknál);
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A mozgásszervi betegségek az összes
ágazat valamennyi munkahelyén mindenki
számára problémát jelentenek, és ezekkel
sikeresen meg lehet birkózni.

Ki vehet részt?

A jelentkezés módja

Az uniós tagállamokban, a tagjelölt
és potenciális tagjelölt országokban,
valamint az Európai Szabadkereskedelmi
Társulás (EFTA) tagországaiban működő
valamennyi szervezet benyújthat a helyes
gyakorlatokra vonatkozó pályázatot, így:

Elsőként minden pályázatot az EU-OSHA
fókuszponthálózata bírál el nemzeti szinten.
A nemzeti nyertesek ezután részt vehetnek
az összeurópai versenyben, amelyben
az összesített díjazottakról döntenek.

• bármilyen méretű vállalkozás
vagy szervezet;
• képzést nyújtó szervezetek és
az oktatási közösség tagjai;
• munkáltatói szervezetek, szakmai
egyesületek, szakszervezetek
és civil szervezetek;

A versenyre való nevezéssel kapcsolatos
tudnivalókról az országában működő
hálózati partnerünktől érdeklődjön.
Látogasson el a https://healthy-workplaces.
eu/hu/get-involved/good-practice-awards
oldalra, ahol megtudhatja, hogyan léphet
kapcsolatba nemzeti fókuszpontjával, és
ellenőrizheti a nemzeti határidőket.

• regionális vagy helyi munkavédelmi
megelőző szolgálatok, biztosítási
szolgáltatók és más közvetítő szervezetek.

Kövesse a kampányt a
közösségi médiában:
#EUhealthyworkplaces
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Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (EU-OSHA) pályázati felhívást tesz közzé a 15.
„Egészséges munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjakra”.
A 2020–2022. évi „Egészséges munkahelyek – Legyen
könnyebb a teher!” kampány részeként a verseny célja, hogy
elismerje a munkavédelem terén a mozgásszervi betegségek
megelőzésében kiemelkedő és innovatív megoldásokat
alkalmazó szervezeteket.

Az EU-OSHA bonyolítja emellett az „Egészséges
munkahelyek” kampányokat is, amelyeket az
uniós intézmények és az európai szociális partnerek
támogatnak, nemzeti szinten pedig az Ügynökség
fókuszponthálózata kezel. A 2020–2022. évi
„Egészséges munkahelyek – Legyen könnyebb
a teher!” elnevezésű kampány célja, hogy felhívja a
figyelmet a foglalkozással összefüggő mozgásszervi
betegségekre és kezelésük szükségességére, valamint
elősegítse a kockázatmegelőzési kultúra kialakulását.
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Az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
működésének célja, hogy Európát olyan hellyé
alakítsa, ahol biztonságosabban, egészségesebb
körülmények között és eredményesebben lehet
dolgozni. Az Európai Unió által 1994-ben alapított,
spanyolországi bilbaói székhelyű Ügynökség
megbízható, kiegyensúlyozott és pártatlan
biztonsági és egészségvédelmi információkat
kutat, fejleszt és terjeszt, miközben Európa-szerte
különféle szervezetekkel folytat együttműködést,
hogy elősegítse a munkakörülmények javulását.

