28. 4. – Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

28. duben je každoročně od roku 2003 věnován problematice pracovního úrazu a nemoci z povolání.
Tento den je oficiálně nazýván jako ,,Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,, a vyhlásila
ho Mezinárodní organizace práce.
Mezinárodní organizace práce (česká zkratka “MOP”, anglická zkratka “ILO” - International Labour
Organization) je specializovaný projekt OSN, jehož posláním je prosazování a podporování sociální
spravedlnosti a pracovních práv, které jsou uznávané v mezinárodním měřítku. Věnuje se tomu, aby
každý člověk měl příležitost získat slušnou a produktivní práci za podmínek svobody, spravedlnosti,
jistoty a lidské důstojnosti. MOP byla založena v roce 1919 ve Versailles. Více informací se dozvíte na
Wikipedii v článku Mezinárodní organizace práce.
Zdraví a práce jdou v životě člověka ruku v ruce. Práce je přímo či nepřímo zdrojem většiny hodnot
potřebných pro člověka a zdraví umožňuje podávat v práci plný výkon. V konečném důsledku je práce
i zdrojem zdraví. Práce ovšem může mít na zdraví i negativní vliv. Při práci mohou být lidé vystaveni
faktorům, které se v běžném životě nevyskytují, případně se v práci vyskytují v podstatně větší míře.
Jedná se o řadu rizikových faktorů pracovních podmínek, které blíže specifikuje §7 zákona č.
309/2006 Sb., v platném znění., a jsou to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické
(například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž,
psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a
vlhkost). Informovanost a znalost této legislativy je jedním ze základních podmínek účinné prevence,
která má za cíl zabránit, nebo snížit pravděpodobnost výskytu pracovních úrazů a rizik poškození
zdraví.
Zároveň je nutné vytvářet příznivé pracovní podmínky pro pracovní pohodu, dobrou výkonnost a
zachování zdraví po celou dobu produktivního věku.
Nezbývá, než si přát, aby se úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zvyšovala a mohla být
trvale udržována na vysoké úrovni, aby tak lidé nemuseli za svou práci platit daň nejvyšší…
Pokud je i pro Vás nebo Vaši firmu tento den něčím výjimečný, napište nám o tom.
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