Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), Avrupa’nın
çalışmak için daha güvenli, daha sağlıklı ve daha üretken bir
yer haline gelmesine katkıda bulunmaktadır. Avrupa Birliği
tarafından 1994 yılında kurulan ve merkezi Bilbao, İspanya’da
bulunan Ajans, çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla
Avrupa çapında kuruluşlarla ağ oluşturarak iş sağlığı ve
güvenliği alanında güvenilir, dengeli ve tarafsız bilgi araştırma,
geliştirme ve dağıtım çalışmaları yapmaktadır.
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EU-OSHA ayrıca AB kurumları ve Avrupalı sosyal taraflarca
desteklenen ve ulusal düzeyde Ajans’ın odak noktaları ağı
tarafından koordine edilen iki yıl süreli Sağlıklı İşyerleri
Kampanyaları düzenlemektedir. 2018-19 Sağlıklı İşyerleri
Tehlikeli Maddeleri Yönetir başlıklı kampanya kapsamında
işyerinde tehlikeli maddelerin ortaya koyduğu risklere yönelik
farkındalık artırılması ve bir risk önleme kültürünün teşvik
edilmesi amaçlanmaktadır.
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İşyerinde tehlikeli maddelerin ortaya
koyabileceği zararı önlemek amacıyla
uygun önlemler alınmalıdır.
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Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı

Kampanya – işyerlerinde
tehlikeli maddelerin yönetimi
Avrupa’da pek çok işyerinde çalışanlar tehlikeli maddelere
maruz kalmaktadırlar, bu maddeler iş sağlığı ve güvenliği (İSG)
açısından önemli konulardan biridir. Bu alanda çıkarılmış bir
dizi mevzuat belgesinin yanı sıra rehber niteliğinde destekleyici
dokümanlar ve araçlar da bulunmaktadır fakat yine de bu
konudaki farkındalık ve bilgi birikimi genellikle yetersiz
kalmaktadır ve pek çok durumda kolaylıkla uygulanabilecek
önleyici tedbirlerin alınmadığı görülmektedir.
Tehlikeli maddelere maruziyeti ortadan kaldırmak veya
azaltmak amacıyla önlem alınması, çalışanların bir dizi (yangın,
patlama ve boğulma gibi) kazaya ve (cilt hastalıkları, alerjiler,
solunum rahatsızlıkları, doğum kusurları ve kanserler dahil)
sağlık sorunlarına karşı korunmalarına yardımcı olmaktadır.
Ayrıca, bu tarz risklerin ele alınması ticari anlamda da çok
mantıklıdır zira kuruluşlar bu çalışmanın örneğin verimlilikte
artış ve hastalık izinlerinin azalması gibi faydalarını zaman
içerisinde göreceklerdir.
Kampanyanın amaçları şu şekildedir:
•• Avrupa’daki işyerlerinde tehlikeli maddelerin yönetiminin
önemi ve uygunluğu konusunda farkındalık uyandırmak;
•• risk değerlendirmesi, risklerin ortadan kaldırılması, ikame ve
önleme tedbirlerinin hiyerarşisinin uygulanmasını teşvik etmek;
•• işyerinde kanserojenlere maruziyetle bağlantılı risklere dair
farkındalık artırmak;
•• belirli ihtiyaçları olan ve daha yüksek risk altında olan çalışan
gruplarını hedeflemek (örneğin, kadınlar, göçmenler ve
gençler);
•• politika gelişmeleri ve mevcut mevzuat çerçevesi hakkında
farkındalık artırmak.

Tehlikeli maddeler
işyerinde önemli bir
iş sağlığı ve güvenliği
sorunu olarak varlığını
sürdürmektedir.

Kimler katılabilir?

Daha ayrıntılı bilgi ve kaynaklar

Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde ölçeği ve sektörü ne olursa
olsun ilgili tüm bireyler ve kuruluşlar Sağlıklı İşyerleri Tehlikeli
Maddeleri Yönetir kampanyasına katılmaya teşvik edilmektedir.
Kampanya özellikle aşağıdaki grupların ilgisini çekebilir:

Kampanya ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.healthyworkplaces.eu adresini ziyaret edin. Bu sitede kampanyayı
tanıtmanıza ve desteklemenize yardımcı olacak çeşitli
kaynaklara erişebilirsiniz, örneğin:
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••
••
••
••
••
••
••

•• Sağlıklı İşyerleri Tehlikeli Maddeleri Yönetir kampanya
rehberi;
•• PowerPoint sunumlar, posterler, infografikler ve bilgi
formları;
•• kampanya toolkiti ve ilgili diğer materyal;
•• en güncel Napo videoları.

kamu ve özel sektörden tüm işverenler;
yöneticiler, süpervizörler ve çalışanlar, İSG temsilcileri;
EU-OSHA’nın odak noktaları ve onların ağları;
sosyal taraflar;
sektörel sosyal diyalog komiteleri;
politika yapıcılar;
Avrupa kurum ve kuruluşlarıyla onların ağları;
Avrupalı sivil toplum kuruluşları;
İSG ve insan kaynakları alanında çalışan profesyoneller ve
dernekleri;
•• İSG alanında araştırma camiası;
•• iş müfettişleri ve dernekleri;
•• medya.

Nasıl dahil olabilirsiniz?
Bu kampanyaya dahil olmanın pek çok yolu vardır. Örneğin:
•• farkındalığın artırılmasına yardımcı olmak amacıyla kampanya
materyallerini yaygınlaştırarak ve tanıtımını yaparak;
•• eğitim kursları, çalıştaylar, yarışmalar, organizasyonlar ve diğer
faaliyetleri düzenleyerek;
•• ikame prensibini ve önleme tedbirlerinin hiyerarşisini teşvik
ederek;
•• işyerinde tehlikeli maddelerin yönetilmesi için mevcut faydalı
araç ve kaynakları kullanarak ve kullanılmasını teşvik ederek;
•• işyerinde tehlikeli maddelerin ortaya koyduğu risklerin
önlenmesi için iyi uygulamaların paylaşılması;
•• Sağlıklı İşyerleri İyi Uygulama Ödülleri’ne katılarak;
•• Ekim 2018 ve 2019 tarihlerinde Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği
Haftalarına katılarak;
•• resmi veya ulusal kampanya ortağı ya da kampanyanın medya
ortağı olarak.

Bizi sosyal medyada takip edin (Facebook, Twitter ve LinkedIn)
ve gönderilerimizi paylaşın.
EN güncel kampanya haberlerini kampanya websitesinden
takip edebilirsiniz (https://healthy-workplaces.eu).

Kampanya ortağı
olmak, iyi uygulama
paylaşım faaliyetlerine
ve diğer network
oluşturma çalışmalarına
katılım gibi bir dizi
avantajı beraberinde
getirmektedir.

Önemli tarihler
Kampanya başlangıcı: Nisan 2018
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftaları: Ekim
2018 ve 2019
Sağlıklı İşyerleri İyi Uygulama Ödül Töreni: 2019
yılının ilk çeyreği
Sağlıklı İşyerleri Zirvesi: Kasım 2019

