Узагальнена інформація
про результати проведеної роботи ЦДАЗУ
щодо відзначення 28 квітня 2016 року
Всесвітнього дня охорони праці та Дня охорони праці в Україні
28 квітня 2016 р. в архіві відбулось відзначення
Всесвітнього дня охорони праці та Дня охорони
праці в Україні у форматі «тематична лекція».
Під час заходу заступник директора – головний
зберігач фондів ЦДАЗУ (І.О. Казімірова):
- оголосила звернення Організаційного комітету
Міжнародної організації праці з підготовки та
проведення у 2016 р. Дня охорони праці
в Україні у рамках святкування Всесвітнього дня охорони праці, що проходив під
девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик»;
- оприлюднила
план
заходів
Укрдержархіву та ЦДАЗУ з нагоди
підготовки та відзначення Дня охорони
праці;
- проінформувала, що у 2015 р. та
першому кварталі 2016 р. стан охорони
праці в ЦДАЗУ був такий, що
відповідає
вимогам
нормативноправових актів у сфері охорони праці.
Належний стан справ з охорони праці в архіві забезпечено завдяки здійсненню
комплексних заходів (організаційно-управлінських, технічних, соціальноекономічних,
профілактичних
тощо),
спрямованих на убезпечення життя, здоров’я і
працездатності працівників у процесі трудової
діяльності;
- звернула увагу на те, що умови праці в ЦДАЗУ
не створюють для працівників архіву загрозу для
виникнення професійних захворювань;
- презентувала третій номер «Інформаційного
бюлетеня з охорони праці в ЦДАЗУ» (е-формат),
що відповідає девізу «Стрес на робочому місці:
колективний виклик»;

- виступила з повідомленням про проведення всеукраїнського конкурсу
«Охорона праці очима дітей»;
- анонсувала перегляд відеороликів «Як стрес впливає на ваш мозок», «Як
подолати стрес на роботі», «Дев’ять способів як зняти стрес»;
- підготувала та прочитала лекцію «Стрес: поняття, причини, способи
виходу зі стресу. Методи профілактики».
Основні положення лекції були наочно проілюстровані в «Інформаційному
бюлетені» та документах куточку «Охорона праці в ЦДАЗУ» (тематичне
оформлення куточка та підбір документів виконала Казімірова І.О.).
Казімірова І.О. нагадала основні вимоги
законів, правил, інших нормативно-правових
актів з охорони праці, що діють в межах
архіву та наголосила на можливості
самостійної роботи з ними, скориставшись
тематичною добіркою документів «Куточка
охорони праці». Детальніше зі змістом
третього номеру «Інформаційного бюлетеня
з охорони
праці
в
ЦДАЗУ»
можна
ознайомитись на веб-сайті архіву за адресою:
http://www.tsdazu.gov.ua/index.php/ua/component/content/article/617
Після перегляду короткометражних відеороликів «Як справитись зі стресом
на роботі», «Як стрес впливає на наш мозок», «Дев’ять способів як зняти стрес»
відбулось обговорення. Зокрема, І.О. Казімірова наголосила, що профілактика
стресу на робочому місці є найголовнішою складовою культури охорони праці, а
низка попереджувальних заходів, а саме: систематичне вивчення/ознайомлення
з профільними документами, перегляд тематичних фільмів, відеороликів,
відвідування лекцій з охорони праці, семінарів, тренінгів є основними елементами
боротьби зі стресом, як в архівних установах, так і в сучасному суспільстві
в цілому.
Фотозвіт про проведення заходу у рамках відзначення Всесвітнього дня
охорони праці та Дня охорони праці в Україні опубліковано на офіційному вебсайті архіву за адресою:
http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/component/content/article/40-news/713
Відповідно до плану роботи колегії ЦДАЗУ на 2016 р. питання охорони праці
буде розглянуто у липні місяці.

