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Správná praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví online

Podrobný průvodce přístupem k informacím o správné praxi na internetu
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Potřebujete vědět, jak bezpečně zacházet s chemickými látkami na pracovišti?
Nebo jak získat informace o účinných strategiích předcházení pracovního stresu?
Získat informace o správné praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nemůže být jednodušší než na komplexní síti 
internetových stránek této agentury.

Adresa http://europe.osha.eu.int/good_practice/ s doslova tisíci odkazy je Vaší branou ke spolehlivým informacím o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci z celého světa. Agentura za pomoci předních odborníků v oblasti BOZP neustále prohledává internet, aby mohla 
poskytovat praktické informace, které lidé, kteří mají na starosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci, potřebují, aby se snížila zdravotní 
a bezpečnostní rizika na pracovišti.

http://europe.osha.eu.int/good_practice/

Potřebujete předcházet muskuloskeletálním chorobám?
Dejme tomu, že jste zástupcem v oblasti bezpečnosti práce a působíte v opravně aut. Vy a Vaši spolupracovníci zvedáte 
mnoho těžkých předmětů. Klikněte na „Zprávy o muskuloskeletálních chorobách“ („MSD Reports“), kde najdete příslušné 
publikace z celého světa. Například „Namožená Evropa“ („Europe under Strain”) je zpráva Evropského odborového tech-
nického úřadu pro BOZP (TUTB), v níž se popisují kroky odborových svazů proti muskuloskeletálním chorobám souvise-
jícím s prací.

Řešení problémů v tiskárně – praktický příklad
Představte si, že jste manažerem malé tiskárny v Irsku a chcete najít informace o bezpečném používání chemických látek 
na pracovišti. Navštivte stránky irského kontaktního místa (focal point) týkající se správné praxe a dozvíte se, že Úřad 
pro bezpečnost a ochranu zdraví (HSA) vydal obecného průvodce „Používejte chemické látky bezpečně“ („Use Chemicals 
Safely“).

Sektorová řešení
Pokud pracujete v určitém sektoru, chcete se rychle dostat k informacím, které se Vás týkají. To je také možné. Pracujete-li 
například v sektoru zdravotnictví, můžete se zajímat o poranění jehlou. Klikněte na „Zdravotnictví“, potom na „Seznam 
témat“ („List of Topics“) a „Biologická rizika poranění jehlou“ („Biological Hazards Needle Stick Injuries“), kde získáte seznam 
více než 30 nejdůležitějších okamžitě dostupných dokumentů.

Jak se zorientovat na stránkách
Pro začátek klikněte na kategorii nebo zemi.
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Financování projektů správné praxe pro malé a střední 
podniky
Agentura podporuje mnoho národních i nadnárodních 
projektů pro snižování zdravotních a bezpečnostních rizik 
pracovníků malých a středních podniků. Podrobné informace 
o budoucích projektech budou zveřejněny na internetových 
stránkách.

Pomoc zprostředkovatelům

Agentura uznává, že zprostředkovatelé (kteří pomáhají
podnikům snižovat rizika pracovníků) také potřebují mít ke 
správné
praxi přístup. Průvodce jak vést úspěšnou kampaň BOZP je 
k dispozici na stránce 
publikací agentury.

Jak nás kontaktovat

Evropská agentura 
pro bezpečnost
a ochranu zdraví při 
práci
Gran Via 33, E-48009
Bilbao, Španělsko
Tel. (34) 944 79 43 60,
Fax: (34) 944 79 43 83
e-mail:
information@osha.eu.int
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Publikace agentury – zdarma ke stažení

Agentura také spravuje program aktivních publikací, v němž vydává vše od syntetických materiálů (informačních listů) až po zprávy o in-
formacích pro specialisty a který pokrývá širokou škálu otázek BOZP. Nedávno publikované zprávy se zabývaly prevencí úrazů, úspěšnými 
kampaněmi BOZP a prevencí muskuloskeletálních chorob. Všechny publikace agentury jsou zdarma k dispozici online na  adrese http://
agency.osha.eu.int/publications/.

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je každoroční 
informační kampaň zaměřená na zvyšování povědomí o zdravotních a 
bezpečnostních rizicích a na šíření účinné správné praxe na evropských 
pracovištích. Týden je organizován agenturou a její sítí národních kontakt-
ních míst každý rok v říjnu a je podporován vícejazyčnými internetovými 
stránkami.

Mezi témata evropského týdne patřila:

prevence stresu a psychosociálních rizik (2002),

prevence úrazů (2001),

prevence muskuloskeletálních chorob (2000).

Šíření praktických řešení – Evropské ceny za dobré postupy

Součástí evropského týdne je každoroční soutěž vypsaná agenturou 
pro ty podniky v členských státech, které učinily inovativní opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Ceny se předávají na závěrečné akci evropského týdne v listopadu a příklady správné 
praxe jsou zveřejněny agenturou v tištěné podobě a na internetu.

•

•

•

Online fórum správné praxe
Aby agentura pomohla každému, kdo bude chtít diskutovat o otázkách BOZP nebo nalézt více informací o 
určitém tématu, zprovoznila zdarma online fórum na adrese http://europe.osha.eu.int/good_practice/fo-
rums/. Toto vícejazyčné fórum představuje výborný způsob sdílení informací o praktických řešeních problémů 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

http://europe.osha.eu.int/good_practice/

Překlady
Přestože se snažíme poskytovat

co nejvíce informací
ve všech jazycích členských
států, nemůžeme všechny 

dostupné informace překládat.
Na stránkách agentury jsou

k dispozici nástroje pro
strojový překlad.

Vyhledávací 
nástroje

Stránky agentury mají

pro pomoc uživatelům

výkonný vyhledávač

Altavista.
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