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28 aprilie - Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă
Ziua de 28 aprilie este marcată în calendarul Organizației Națiunilor Unite și al Organizației Internaționale
a Muncii ca Ziua Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în Muncă.
La data de 28 aprilie 1996, la sediul O.N.U., delegaţi ai sindicatului Global Union au comemorat pentru
prima data victimele accidentelor de muncă, promovând, în acest fel, asigurarea unui mediu de muncă
sănătos şi sigur. De atunci, ziua de 28 aprilie a devenit ziua internaţională a victimelor accidentelor de
muncă, zi recunoscută şi de Guvernul României. Scopul acestei zile este acela de a onora memoria
victimelor accidentelor și bolilor profesionale, prin organizarea, la această dată, de campanii de
mobilizare și de conștientizare la nivel mondial.
Începând cu anul 2003, la cererea mișcării sindicale, O.I.M. sărbătorește, în fiecare an, pe 28 aprilie, Ziua
Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în Muncă. În această zi, onorăm lucrătorii răniți și decedaţi în
accidente de muncă şi acţionăm pentru prevenirea accidentelor, prin promovarea unei culturi a prevenirii
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În acest scop, sunt organizate simultan, în întreaga lume,
acţiuni menite să atragă atenţia asupra importanţei prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor
profesionale, implicând toți actorii cheie din acest domeniu: autoritățile naționale, sindicatele,
reprezentanți ai salariaților, organizațiile patronale și specialiştii din acest domeniu.
În acest an, Ziua Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în Muncă și Ziua Mondială împotriva Exploatării
prin Muncă a Copiilor (12 iunie) sunt marcate printr-o campanie comună, cu titlul „Îmbunătăţiţi
securitatea şi sănătatea tinerilor lucrători”, sub deviza „Generația Securitate şi Sănătate” -„Generation
Health & Safety”. Scopul acestei campanii este promovarea de acţiuni pentru îmbunătățirea securităţii și
sănătăţii lucrătorilor tineri și pentru stoparea exploatării prin muncă a copiilor. Conform statisticilor
O.I.M., la nivel mondial, există cca. 541 de milioane de tineri lucrători (15-24 ani), care reprezintă mai
mult de 15% din forța de muncă mondială. Aceste cifre includ şi 37 de milioane de copii implicaţi în munci
periculoase. În Uniunea Europeană, lucrătorii tineri suferă cu 40% mai multe accidente de muncă cu
consecinţe grave asupra sănătăţii, decât lucrătorii adulți cu vârsta peste 25 de ani. Vulnerabilitatea
tinerilor față de riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă este influenţată de 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, fapt ce determină tinerii lucrători să
accepte sarcini periculoase sau condiții de muncă proaste.
”În fiecare an, Inspecţia Muncii din România se alătură eforturilor O.I.M. prin organizarea, în fiecare
judeţ, a cel puţin unui eveniment pentru informarea şi conştientizarea factorilor implicați: angajatori,
persoane desemnate, servicii externe, sindicate, patronate etc. Acţiunile Inspecţiei Muncii s-au bucurat de
o largă reflectare în mass-media, atât la nivel central, cât şi la nivel local. De asemenea, campania este
popularizată atât pe site-ul Inspecţiei Muncii, unde sunt publicate materialele puse la dispoziţie de O.I.M.,
cât şi pe site-urilor inspectoratelor teritoriale de muncă. Avem convingerea că acţiunile noastre vor
contribui la îmbunătățirii securității și sănătății tinerilor lucrători, prin promovarea unor locuri de muncă
sigure şi sănătoase pentru tineri și prin formarea unei culturi a prevenirii.”- Dantes Nicolae BRATU,
inspector general de stat.
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