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28 APRILIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Organizația Internațională a Muncii (OIM) sărbătorește anual pe 28 aprilie Ziua
Internațională a Securității și Sănătății în Muncă, zi în care mișcarea sindicală onorează
memoria victimelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.
În acest an, Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă (28 aprilie) și Ziua
Mondială împotriva Muncii Copiilor (12 iunie) sunt celebrate printr-o campanie comună cu
titlul „Generația Securitate și Sănătate”.
Scopul campaniei îl constituie promovarea de acțiuni pentru îmbunătățirea securității și
sănătății lucrătorilor tineri și pentru eliminarea muncii copiilor.
Conform datelor statistice ale OIM, la nivel mondial există cca 541 milioane de tineri
lucrători (15-24 ani), care reprezintă mai mult de 15% din forța de muncă. În aceste cifre
sunt incluse și cele 37 milioane de copii implicați în munci periculoase. În Uniunea
Europeană lucrătorii tineri suferă cu 40% mai multe accidente de muncă cu consecințe
grave asupra sănătății față de lucrătorii adulți cu vârsta de peste 25 ani. Cele mai
importante cauze care pot crește vulnerabilitatea tinerilor sunt: stadiul lor de dezvoltare
fizică și psihică, lipsa experienței de muncă și lipsa de instruire, conștientizarea limitată a
pericolelor legate de locul de muncă și lipsa puterii de negociere, lucruri ce determină pe
tinerii lucrători să accepte cu ușurință sarcini periculoase sau condiții de muncă precare.
Campania „Generația Securitate și Sănătate” abordează aceste provocări și pune în evidență
importanța decisivă a activității de îmbunătățire a securității și sănătății tinerilor lucrători
prin promovarea locurilor de muncă sigure și sănătoase pentru aceștia, dar în același timp și
prin formarea unei culturi a prevenirii.
Având în vedere cele prezentate mai sus, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă
Caraș-Severin va avea loc un simpozion în data de 27 aprilie 2018, (ora 12³º) pentru a marca
acest eveniment.
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