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28 aprilie - Ziua Internațională pentru Securitate și Sănătate în Muncă are ca temă, în 2019,
Securitatea, sănătatea și viitorul muncii
Ca în fiecare an, cu prilejul Zilei Internaţionale a Securităţii și Sănătății în Muncă, Inspecția
Muncii organizează o serie de manifestări dedicate promovării unei culturi a prevenirii în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, implicând toți actorii cheie din acest domeniu:
autoritățile naționale, sindicatele, organizațiile patronale și specialiştii în sfera SSM.
Inspecția Muncii a programat, pentru data de 24.04.2019, acțiuni dedicate Zilei Internaţionale a
Securităţii și Sănătății în Muncă și dorește, pe această cale, să atragă atenția, prin campanii de
conștientizare, asupra riscurilor emergente în domeniul SSM, în scopul reducerii numărului de
decese și de accidentări la locul de muncă.
Inspirată de aniversarea centenarului Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și de discuțiile
privind viitorul muncii, ziua mondială din acest an încearcă să facă bilanțul a 100 de ani de
activitate în îmbunătățirea securității și sănătății în muncă. Pentru continuarea acestor eforturi,
OIM privește spre viitor, având în vedere schimbările majore precum tehnologia, modificările în
organizarea muncii, cele demografice şi dezvoltarea durabilă, inclusiv schimbările climatice.
Ziua internațională oficială din 28 aprilie 2019 va marca începutul evenimentelor și activităților
mondiale, care vor continua pe tot parcursul anului, în jurul temei securității, sănătății și a
viitorului muncii, sărbătorind și construind bogăția de cunoștințe și acțiuni acumulate în peste
100 de ani, pe măsură ce ne pregătim să facem față și să evaluăm schimbările aduse de viitorul
muncii. În acest sens, OIM a lansat un raport global, împărtășind povestea celor 100 de ani în
ceea ce privește salvarea vieților prin promovarea unor medii de lucru sigure și sănătoase.
Raportul încearcă să surprindă evoluția siguranței și sănătății înainte de înființarea OIM, în 1919,
și până în prezent, trecând prin punctele de cotitură majore care au influențat acest domeniu,
inclusiv modul în care OIM a contribuit la îmbunătățirea siguranței și a sănătății la locul de
muncă.
Mai important, raportul global atinge schimbările în aranjamentele de lucru, tehnologia digitalizarea și tehnologia informațiilor și comunicațiile, munca pe platforme, automatizarea și
robotica, demografia, globalizarea, schimbările climatice și alți factori care afectează dinamica
securității și sănătății și natura profesiilor din acest domeniu, în pofida riscurilor și a variațiilor
persistente tradiționale și emergente din țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate.
Raportul global poate fi accesat aici:
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686646/lang--en/index.htm
Ca argument în susținerea profunzimii acestor aspecte, OIM prezintă 33 de mostre de gândire
originale, de la persoane reale din comunitatea SSM din întreaga lume, care împărtășesc mesaje
puternice și mărturii despre securitate, sănătate și viitorul muncii dintr-o varietate de aspecte
practice şi experiențe.
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/33thinkpieces/lang--en/index.htm
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