Europejski Konkurs Dobrych Praktyk

Kto może wziąć udział?

W Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk za wyjątkowe innowacje
dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zostaną nagrodzone te
przedsiębiorstwa i organizacje, które podejmują wysiłki, aby
zintegrowany proces bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń
i budynków był nieodłącznym elementem ich polityki zarządzania.
Europejscy zwycięzcy zostaną wybrani spośród nominowanych
podmiotów, zgłoszonych przez krajowe punkty centralne Agencji.

W kampanię mogą włączyć się wszystkie organizacje i osoby działające
na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym lub europejskim, w tym:
pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego,
m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
menedżerowie, kierownicy i pracownicy,
związki zawodowe i społeczni inspektorzy pracy,
instytucje zajmujące się BHP,
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KAMPANIA

EUROPEJSKA KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ
BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI MASZYN, URZĄDZEŃ I BUDYNKÓW

Zgłoszenia będą oceniane w dwóch kategoriach: firmy zatrudniające
poniżej 100 pracowników oraz firmy zatrudniające powyżej
100 pracowników.

specjaliści i praktycy w dziedzinie BHP,
organizacje oferujące szkolenia i przedstawiciele środowiska
oświatowego,
służby związane z prewencją w zakresie BHP i z ubezpieczeniami
na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Jak wziąć udział?
Wiele materiałów dotyczących kampanii można pobrać ze strony
internetowej EU-OSHA, dotyczącej kampanii „Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy”: http://hw.osha.europa.eu. Materiały są dostępne
w 22 językach europejskich. Są to między innymi:
przewodniki po kampanii,
biuletyny,
prezentacje w programie PowerPoint,
studia przypadków opisujące dobre praktyki,
pomysły dotyczące kampanii i wiadomości o tym, co robią inni,
filmy animowane z serii Napo,
linki do powiązanych tematycznie stron internetowych,
i wiele innych…
Każdego roku podczas Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy organizowanych jest wiele wydarzeń.
Sugerowane działania, które można zainicjować, to między innymi:

Krajowe punkty centralne w twoim regionie
Aby uzyskać więcej informacji o Konkursie Dobrych Praktyk oraz
o tym, jak można zaangażować się w kampanię „Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy”, odwiedź stronę: http://hw.osha.europa.eu, gdzie
znajdziesz dane kontaktowe krajowego punktu centralnego Agencji
w Twoim kraju.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest instytucją
stymulującą opracowywanie i rozpowszechnianie informacji służących
poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w Europie. Agencja
dokłada starań, aby być źródłem wiarygodnych, właściwie dobranych
i obiektywnych informacji na temat bezpieczeństwa pracy. Promuje
także współpracę przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji
pracodawców i pracowników oraz ekspertów z dziedziny BHP
w każdym z 27 państw członkowskich UE, jak i poza nią.
Kampanię wspierają kraje przewodniczące UE: Hiszpania i Belgia
w 2010 r. oraz Węgry i Polska w 2011 r., a także Parlament Europejski
i Komisja Europejska oraz europejscy partnerzy społeczni.

Założenia

ZDROWE I BEZPIECZNE
MIEJSCE PRACY
DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY
http://hw.osha.europa.eu

projekty informacyjne wykorzystujące materiały audiowizualne
i multimedia,
szkolenia, seminaria i warsztaty,
konkursy plastyczne i quizy,
wystawy i dni otwarte,
kampanie reklamowe i promocyjne,
konferencje prasowe i akcje informacyjne w mediach.
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ZDROWE I BEZPIECZNE MIEJCE PRACY – BEZPIECZEństWO EKsPlOAtACJI MAsZYN, uRZąDZEń I BuDYNKóW
Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to ogólnoeuropejska
kampania, której celem – przez następne dwa lata – będzie
promowanie zintegrowanego i w odpowiedni sposób
zorganizowanego podejścia do technicznego utrzymywania
stanowisk pracy. Jest ono ważnym elementem w tworzeniu
warunków pracy sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
Naprawy i konserwacja to prace wykonywane w trakcie eksploatacji
stanowisk pracy. Wpływają one na cały obszar bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników. Niskie standardy i zaniechania w tej kwestii
są przyczynami chorób zawodowych i wypadków przy pracy.
Proces konserwacji powinien rozpocząć się od właściwego
planowania prac konserwacyjnych i naprawczych, które powinno
mieć miejsce przed wprowadzeniem personelu zajmującego się nimi,
a zakończyć się dopiero po sprawdzeniu i zatwierdzeniu każdego
podjętego działania.
Zintegrowane, oparte na ocenie ryzyka zawodowego podejście do
bezpiecznego użytkowania narzędzi pracy i infrastruktury otaczającej
pracownika jest istotne dla utrzymania stanowiska pracy
w należytym stanie. Podejście takie musi brać pod uwagę każdy
etap procesu eksploatacji, różne potrzeby pracowników użytkujących
stanowisko pracy, a także wykonawców tych prac.

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – kampania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia
w miejscu pracy w Europie
Czym jest konserwacja?
Konserwacja oznacza po prostu utrzymywanie stanowisk pracy,
budynków, wyposażenia, maszyn, mebli i urządzeń w stanie
umożliwiającym bezpieczną eksploatację oraz zapewnianie, by
stan ten nie ulegał pogorszeniu. Regularna konserwacja może
zapobiec nagłej i niespodziewanej awarii.
Istnieją dwa aspekty konserwacji:
konserwacja prewencyjna (proaktywna) – kontrole i naprawy są
przeprowadzane nawet wtedy, gdy nie ma oczywistej potrzeby.
Ten rodzaj działania – na przykład przegląd pojazdu – jest
zazwyczaj zaplanowany zgodnie z instrukcjami producenta lub
polityką zarządzania;
konserwacja naprawcza (reaktywna) – przeprowadzanie
nieprzewidzianych napraw urządzeń lub sprzętu w miejscu pracy
po nagłym uszkodzeniu lub awarii. Jest ona zazwyczaj bardziej
niebezpieczna od konserwacji zaplanowanej.

Zadania związane z konserwacją obejmują:
kontrolę

wymianę

wykrycie usterki

testowanie

regulację

wymianę części

pomiary

naprawę

serwis

Dlaczego jest to ważny problem?
Prace konserwacyjne nie są, jak można by przypuszczać, wyłącznie
domeną monterów i mechaników. Są za nie odpowiedzialni prawie
wszyscy pracownicy w każdym sektorze i są one przeprowadzane
niemal we wszystkich środowiskach pracy. Niektóre z nich niosą za
sobą zagrożenia. Każdy pracownik wykonujący zadania związane
z konserwacją może być narażony na wyższy poziom ryzyka,
w porównaniu do pracownika wykonującego inne prace.
Niektóre z tych zagrożeń to:
zagrożenia fizyczne – hałas, wibracje, ekstremalne temperatury,
promieniowanie, duże obciążenie pracą fizyczną, urazy fizyczne;
zagrożenia chemiczne – podczas pracy z azbestem, narażenie
na działanie innych substancji niebezpiecznych, szczególnie
podczas pracy w zamkniętej przestrzeni;
zagrożenia biologiczne – narażenie na kontakt z bakteriami,
takimi jak Legionella pneumophila, czy np. z wirusami zapalenia
wątroby typu A i B;
zagrożenia psychospołeczne – niekorzystne efekty złej organizacji
pracy lub długich bądź niesprzyjających życiu prywatnemu
godzin pracy.

Jakie będą osiągnięcia kampanii
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”?
Kampania:
zwiększy wiedzę o bezpiecznym eksploatowaniu stanowisk
pracy oraz o zagrożeniach związanych z pracami naprawczymi
i konserwacyjnymi, pokazując, że zagrożenia te mogą –
i muszą – zostać wyeliminowane lub ograniczone;
będzie promowała dobre praktyki w zakresie tych prac;
będzie wspierała ustawodawstwo, politykę, działania i inicjatywy
Unii Europejskiej i państw członkowskich mające na celu
zwiększenie bezpieczeństwa procesów związanych z technicznym
utrzymaniem stanowisk pracy.
Pracodawcy mają moralny i prawny obowiązek ochrony
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w każdym aspekcie ich
pracy. Kampania zachęci ich do odpowiednio wczesnego planowania
i dokonywania oceny ryzyka, zanim wydarzy się coś złego.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczeństwo
eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków” będzie koordynowana
przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
Pracodawcy, pracownicy, specjaliści BHP, społeczni inspektorzy
pracy, służby prewencyjne, decydenci i inne zainteresowane strony
będą zachęcani do wniesienia wkładu w opracowanie i wdrożenie
zorganizowanego podejścia do procesu bezpiecznej eksploatacji
maszyn, urządzeń i budynków.
Kampania będzie promowała proste, pięcioetapowe podejście:
Planowanie – zebranie informacji, przeprowadzenie oceny
ryzyka i podjęcie decyzji co do koniecznych środków eliminacji
lub zmniejszania ryzyka, takich jak np. informowanie i szkolenie
pracowników.
Tworzenie bezpiecznych warunków pracy – uzyskanie
odpowiednich zezwoleń na prowadzenie prac, zapewnienie
bezpiecznego dostępu do strefy wykonywania prac oraz
opuszczania jej, wyłączenie maszyn i urządzeń oraz zapewnienie
bezpieczeństwa konserwatorom w strefie pracy.
Bezpieczna praca – stosowanie wyłącznie odpowiedniego
sprzętu; nie tylko właściwych narzędzi, ale także odzieży
ochronnej i sprzętu ochronnego.
Praca zgodnie z planem – przestrzeganie ustalonego planu
i przyjętego systemu pracy, bez „chodzenia na skróty”.
Kontrola – przed zakończeniem zadania upewnienie się,
że procedura prac została pomyślnie ukończona i nie stworzyła
dodatkowych zagrożeń.

Wykonywanie prac naprawczych
i konserwacyjnych może być niebezpieczne
dla pracowników – jednak niedokonanie ich
może być przyczyną większych zagrożeń.
Pracodawcy, którzy nie wykazują dbałości
o narzędzia i stanowisko pracy lub lekceważą
procedury bezpieczeństwa, ryzykują
wystąpienie poważnych skutków takich
zaniedbań.
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