INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ
Comunicat de presă
„LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PENTRU TOATE VÂRSTELE”

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova organizează mâine, 18 octombrie 2017, ora 10.00
seminarul cu tema „LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PENTRU TOATE VÂRSTELE“. În cadrul
seminarului, inspectorii de muncă vor prezenta campania pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase
2016-2017 organizată la nivelul Uniunii Europene de către Agenţia Europeană pentru Securitate şi
Sănătate în Muncă(EU-OSHA) şi care are la bază constatările proiectului-pilot al Parlamentului
European - “Munca în condiţii mai bune de securitate şi sănătate la orice vârstă“ 2013-2015.
Campania evidenţiază importanţa unei abordări care să ţină seama de toate etapele vieţii, şi în
special, de promovarea practicilor de lucru sănătoase în rândul lucrătorilor tineri şi crearea unor
condiţii de muncă adecvate ce conferă durabilitate vieţii profesionale şi asigurarea îmbătrânirii în
condiţii bune de sănătate.
Obiectivele campaniei sunt următoarele:
-

promovarea muncii durabile şi a îmbătrânirii în condiţii bune de sănătate, cu sublinierea
importanţei prevenirii pe tot parcursul vieţii profesionale;

-

furnizarea de informaţii şi instrumente practice de gestionare a securităţii şi sănătăţii în
muncă în contextul îmbătrânirii forţei de muncă, atât angajatorilor cât şi angajaţilor;

-

facilitarea schimburilor de informaţii şi a diseminării bunelor practici în domeniu.

Campania se adresează:
-

Angajatorilor din sectorul public şi privat, inclusiv întreprinderilor mici şi mijlocii;

-

Managerilor, conducătorilor locurilor de muncă, lucrătorilor desemnaţi pentru activităţile de
protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale, serviciilor interne de prevenire şi protecţie;

-

Sindicatelor şi reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor, serviciilor externe de prevenire şi protecţie;
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-

Organizaţiilor patronale;

-
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Asociaţiilor
profesionale;

-

TERITORIAL
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Instituţiilor
cu atribuţiiDE
în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi al asigurării la
accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale;

-

Furnizorilor de servicii şi de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
comunităţilor educaţionale.

Campania se va finaliza prin organizarea a 4 simpozioane regionale, la care se vor prezenta bune
practici în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care pot contribui la îmbunătăţirea sănătăţii şi
a vieţii profesionale şi alte informaţii de interes general legate de această problematică de
combatere a îmbătrânirii.
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