28. duben - Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si připomínáme každoročně již od roku 2003 a má
poukázat na závažnou problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Cílem této mezinárodní kampaně je zvýšit povědomí o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví.
Upozornit, jak důležité je dodržovat preventivní opatření, vynaložit úsilí ke snížení počtu úmrtí a vzniku
poškození zdraví při práci. Každý pracovník má být zodpovědný za své zdraví, myslet na prevenci
vzniku onemocnění či úrazu. Naopak zaměstnavatelé mají povinnost zabezpečit zodpovědně zdravé
a bezpečné pracovní prostředí.
V tento den také vzpomínáme na zraněné pracující a na všechny, jenž svým zraněním a nemocem
podlehli v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.
V rámci pracovního prostředí se vyskytuje mnoho rizikových faktorů, jako je například hluk, prach,
chemické látky, pracovní poloha nebo fyzická zátěž, které mohou ovlivnit významně zdravotní stav
pracovníka. Proto je nezbytné tyto faktory pečlivě sledovat, kontrolovat a co nejvíce eliminovat na
nejnižší možnou míru. Zaměstnanec podstupuje v rámci pracovního poměru, u poskytovatele pracovně
lékařských služeb, celou řadu zdravotních prohlídek počínaje vstupní, periodickou, mimořádnou či
výstupní.
Mottem Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2021 je:
„Předvídat, připravovat a reagovat na krize“
V letech 2020 - 2021 došlo celosvětově k pandemii COVID-19, která zasáhla do všech aspektů
soukromého i pracovního života. Zaměstnavatelé museli začít řešit nové problémy, týkající se šíření
koronaviru na pracovištích. Bylo nutno zvýšit požadavky na čistotu a hygienu pracovníka i na pracovní
prostředí, činit nezbytná preventivní opatření.
Proto se letošní kampaň zaměřila na dlouhodobé plány k posílení vnitrostátních systémů bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
Pandemie COVID-19 v číslech:
136 milionů zdravotníků a pracovníků v sociálních službách pracují ve vysokém riziku nákazy onemocnění
COVID -19
7 000 zdravotníků a pracovníků v sociálních službách zemřelo v souvislosti s onemocněním COVID-19
14 % infekce COVID-19 se vyskytla u zdravotníků
20 % zdravotníků během pandemie COVID-19 uvedl, že trpěl příznaky úzkosti nebo deprese
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