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Aby Europa stała się
bezpieczniejszym, zdrowszym i
bardziej wydajnym miejscem
pracy

C hcesz co miesiąc
otrzymywać najnowsze
informacje na temat
bezpieczeństwa i
zdrowia w pracy?
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Możesz także
skorzystać z naszej
usługi powiadamiania!
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Bezpieczeństwo i higiena w łańcuchach dostaw

Organizacje i
strategie

Jakie są konsekwencje szybko rosnącego znaczenia
łańcuchów dostaw dla warunków pracy? Opublikowany
niedawno raport rzuca nowe światło na
bezpieczeństwo i higienę pracy w tych złożonych
sieciach dostawców towarów i usług.
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In Focus
Kampania „Zdrowe i
bezpieczne miejsce pracy
2012 – Partnerstwo dla
prewencji"

Napo: Bezpieczeństwo z
uśmiechem

Dołącz do naszych
najważniejszych
ogólnoeuropejskich działań uświadamiających w
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.
Obecna kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce
pracy” skupia się na przywództwie w zarządzaniu i
udziale pracowników.

ESENER: Europejskie
badanie przedsiębiorstw na
temat nowych i
pojawiających się zagrożeń

Spotkaj zwykłego pracownika,
który został gwiazdą filmową.
Napo to bohater animowanego
świata pracy – nieme filmy z
jego udziałem przemawiają
zarówno do dorosłych, jak i do młodych
pracowników.

Jornada sobre ageing
ES Bilbao, 2013-01-29
Roadm ap to W orld Class
Safety - New Approaches
in Safety Research
FI Espoo, 2013-02-04
Poprzednie wydarzenia...
W ięcej wydarzeń

Twitter

OiRA: internetowy,
interaktywny projekt na
rzecz oceny ryzyka

Dowiedz się, jak kierownicy i
przedstawiciele pracowników w
całej Europie zarządzają ryzykiem związanym ze
zdrowiem i bezpieczeństwem w swoich miejscach
pracy.

International work shop
"Hum an Factors and
operational m anagem ent
under crisis conditions"
FR Paris, 2013-01-29

Odkryj naszą bezpłatną
aplikację internetową
umożliwiającą coraz większej
sieci partnerów opracowanie
dopasowanych do użytkownika narzędzi do oceny
ryzyka dla mikro- i małych przedsiębiorstw.
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