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Всесвітній день безпеки та охорони  праці на робочому місці 2021 - 
Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – інвестуймо зараз у стійкі системи 

безпеки та здоров’я  на роботі. 

  Пандемія  COVID -19 змусила уряди, роботодавців, робітників та населення в цілому 

зіткнутися з безпрецедентними проблемами щодо вірусу та багатьох наслідків, які він 

справив на світ праці. Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі буде присвячений 

стратегіям зміцнення національних систем безпеки та здоров’я на роботі (БЗР) для 

підвищення стійкості для подолання криз зараз і в майбутньому, спираючись на отримані 

уроки та досвід зі світу праці. 

 З моменту виникнення глобальної кризи на початку 2020 року, пандемія COVID -19 

мала глибокий вплив скрізь. Пандемія охопила майже всі аспекти світу праці, починаючи від 

ризику передачі вірусу на робочих місцях і закінчуючи ризиками безпеки та гігієни  праці, 

що виникли в результаті заходів щодо пом’якшення поширення вірусу. Перехід до нових 

форм організації роботи, таких як широка залежність від дистанційної роботи, наприклад, 

відкрив багато можливостей для робітників, але також створив потенційні ризики щодо 

безпеки та гігієни праці, зокрема психосоціальні та насильство. 

  Всесвітній день охорони праці 2021 зосереджений на використанні елементів системи 

безпеки та гігієни праці, як це визначено в Конвенції  про сприяння безпеці та гігієни праці 

2006р.(187). У звіті про Всесвітній день розглядається, як поточна криза демонструє 

важливість зміцнення цих систем охорони праці, включаючи служби охорони праці, як на 

національному рівні, так і на рівні підприємств. 

 Міжнародна організація праці скористається цією можливостю для  підвищення  

обізнаності та стимулювання діалогу щодо важливості створення та інвестування в стійкі 

системи охорони праці, спираючись на регіональні та національні  приклади щодо 

пом’якшення та запобігання розповсюдженню COVID -19 на робочому місці. 

    Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих 

працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році у 

пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві. 

   В Україні цей день отримав назву День охорони праці і відзначається згідно з Указом 

Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 щорічно 28 квітня. 

   У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на 

привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці. 
Відповідно плану заходів Деражнянського відділення управління виконавчої дирекції  

Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області відкрито “гарячу 

телефонну  лінію” в  м. Деражня  тел.  (0256) 2-19-78  та смт. Віньківці тел.(0246) 2-21-78. 

Благаємо: дотримуйтесь правил з техніки безпеки та здоров’я на роботі!  
                                                                                          

В. о.начальника Деражнянського 

відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування 

України в Хмельницькій області 


