28 квітня – День охорони праці
Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім
днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової
громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином
створення та просування культури охорони праці може сприяти
зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він
відзначався у 2003 році.
Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від
Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими
та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які
загинули та отримали травму на виробництві.
У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи,
спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених
проблем охорони праці.
В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і
відзначається згідно до Указу Президента України № 685/2006 від 18
серпня 2006 року щорічно 28 квітня.
Темою цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці буде
«Оптимізація збору та використання даних з охорони праці».
Новину про це було розміщено на офіційному сайті Міжнародної
організації праці (далі — МОП).
Систематизація даних про професійні захворювання та нещасні
випадки на виробництві має важливе значення для запобігання
нещасним випадкам. Тому вкрай важливо поліпшувати системи
реєстрації та повідомлення про нещасні випадки, що сталися на
виробництві. МОП наголошує, що збір та аналіз інформації мають
проводити на національному рівні. Це дало би змогу країнам досягти
ліпших показників ефективності національної системи охорони праці та
допомогти їм визначити пріоритети у сфері охорони праці загалом.
Крім того, оптимізувавши збір даних з охорони праці, простіше буде
визначати пріоритети у роботі зі вдосконалення національних програм
охорони праці на робочих місцях. Оптимізація національних систем

реєстрації та повідомлень про нещасні випадки дасть змогу на
державному рівні збирати та аналізувати дані для запобігання нещасним
випадкам.
Працівники Комунальної 1-ї міської поліклініки закликає активно
долучитися до роботи та провести з 21 по 28 квітня 2017 року Тиждень
охорони праці. Звернути особливу увагу на ризики, що існують на
виробництві, та вжити додаткових заходів щодо запобігання нещасним
випадкам і професійним захворюванням, підвищення рівня безпеки та
покращення умов праці, щоб девізом сьогодення стало запобігання
виробничим ризикам, а не ліквідація наслідків аварій.
Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення
гармонійного розвитку суспільства, а збереження здоров’я та
життя працівників залежить від кожного, хто бере участь у
трудовій діяльності. Тому важливо пам’ятати, що дотримання
законодавства у сфері охорони праці, розвиток культури
охорони праці у суспільстві стане запорукою збереження
здоров’я працівників та найціннішого – людського життя.

