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În fiecare an, în data de 28 aprilie, se celebrează Ziua Mondială pentru Sănătate şi
Securitate în Muncă, eveniment prin care, Organizatia Internaţionala a Muncii
promovează crearea unei culturi de securitate şi sănătate preventive, la nivel mondial.
28 aprilie este, de asemenea, Ziua internaţională de comemorare a lucrătorilor morţi
sau răniţi la locul de muncă. Scopul său este de a onora memoria victimelor accidentelor
şi a bolilor profesionale, prin organizarea la nivel mondial a unei campanii de mobilizare
şi sensibilizare cu privire la această dată.
În acest an, tema campaniei Zilei Mondiale pentru Sănătate şi Securitate în Muncă este
"Stresul la locul de muncă: o provocare colectivă".
Este bine cunoscut faptul că, în prezent, mulţi lucrători se confruntă cu o presiune din
ce in ce mai mare pentru a face faţă cerinţelor vieţii profesionale, în condiţiile în care
riscurile psihosociale, determinate de factori cum ar fi creşterea concurenţei, aşteptări
mai mari cu privire la performanţele angajatilor şi mai multe ore de lucru, contribuie la
transformarea locului de muncă într-un mediu tot mai stresant.
În plus, datorită modificărilor semnificative apărute în domeniul relaţiilor de muncă şi a
realităţilor economice actuale, lucrătorii se confruntă în mod frecvent cu schimbări
organizatorice, reducerea oportunităţilor de muncă, teama de a pierde locul de muncă,
şomajul şi scăderea stabilităţii financiare, toate acestea având grave consecinţe asupra
sănătăţii mentale. În acelasi timp, creşterea ritmului de lucru dictată de nivelul ridicat
al concurenţei la nivel mondial, face ca liniile care separă viaţa profesională de cea
privată sa devină din ce în ce mai dificil de identificat.
În cadrul evenimentului menţionat, I.T.M. Sibiu va desfăşura o campanie de
sensibilizare, menită să concentreze atenţia angajaţilor şi a angajatorilor asupra
tendinţelor emergente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al necesităţii de a
reduce numărul accidentelor de muncă (mai ales a celor mortale) şi al bolilor
profesionale la nivel judeţului Sibiu.
Pe site-ul I.T.M. Sibiu, www.itmsibiu.ro, se găsesc informaţii cu privire la posibilitatea
de accesare a paginii web a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, destinată Campaniei
SafeDay şi date utile în activitatea de prevenire si protecţie.
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