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ДЕВІЗ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У 2021
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1. ЗВЕРНЕННЯ
З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ОХОРОНИ ПРАЦІ
Згідно з Указом
Президента України від
18.08.2006 № 685/2006
щороку 28 квітня в
Україні
відзначають
День охорони праці. За
рекомендацією
Міжнародної організації
праці
(МОП)
девіз
зазначеного заходу у
2021 році «Передбачати,
готуватися та реагувати
на
кризи –
ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ
У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР».
Через пандемію COVID-19 уряди країн, роботодавці,
працівники та населення в цілому стикнулися з
безпрецедентними викликами, пов’язаними з вірусом SARSCoV-2, та численними наслідками, які він спричинив у сфері
праці. Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі буде
присвячений стратегіям зміцнення національних систем безпеки
та здоров’я на роботі (БЗР), спрямованим на посилення
життєстійкості та протидії нинішнім і майбутнім кризам з
урахуванням винесених уроків і набутого досвіду в сфері праці.
З того часу, як на початку 2020 року пандемія COVID-19
перетворилася на кризу світового масштабу, вона спричинила
глибокий вплив на всі сфери життя. Пандемія торкнулася майже
кожного аспекту сфери праці – від ризику передачі вірусу на
робочих місцях до ризиків щодо БЗР, що виникли внаслідок
ужиття заходів з ослаблення поширення вірусу. Зміщення в бік
нових форм організації праці, зокрема масштабний перехід на
дистанційну роботу, наприклад, створило багато можливостей
для працівників, але викликало потенційні ризики щодо БЗР,
зокрема психосоціальні ризики та ризики насильства.
У 2021 році Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі
присвячений залученню потенціалу елементів системи БЗР,
визначених у Конвенції 2006 р. про основи, що сприяють
безпеці та здоров’ю на роботі (№ 187).
У доповіді до Всесвітнього дня охорони праці висвітлено
питання про те, як нинішня криза демонструє важливість
зміцнення систем БЗР, включно зі службами безпеки та охрони
здоров՚ я на роботі, як на національному рівні, так і на рівні
підприємств.
МОП скористається цією можливістю для покращення
обізнаності та стимулювання діалогу щодо важливості
створення стійких систем БЗР та інвестування коштів у них, для
чого будуть висвітлені як регіональні, так і національні
приклади зменшення і попередження поширення COVID-19 на
робочому місці.

2. ІЗ ПЕРАМБУЛИ КОНВЕНЦІЇ 2006 РОКУ
ПРО ОСНОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ БЕЗПЕЦІ
ТА ЗДОРОВ’Ю НА РОБОТІ (№ 187)
Генеральна конференція
МОП, що скликана в Женеві
Адміністративною
радою
Міжнародного бюро праці та
зібралася 31 травня 2006 року на
свою 95-у сесію,
визнаючи
глобальні
масштаби травматизму на роботі,
професійних
захворювань
і
загибелі людей на роботі та
необхідність вжиття подальших
заходів
з
метою
їхнього
зменшення,
нагадуючи, що захист працівників у випадку загальних і
професійних захворювань і травматизму на роботі є одним із завдань
МОП, передбачених у її Статуті,
визнаючи, що випадки травматизму на роботі, професійних
захворювань і загибелі людей на роботі справляють негативний вплив
на продуктивність і на соціально-економічний розвиток;
відзначаючи пункт g) розділу III Філадельфійської декларації,
відповідно до якого МОП взяла на себе урочисте зобов'язання сприяти
прийняттю країнами світу програм, що мають на меті забезпечувати
необхідний захист життя й здоров'я працівників усіх професій,
пам’ятаючи про Декларацію МОП основних принципів і прав у
світі праці 1998 року та механізм її реалізації,
відзначаючи Конвенцію 1981 року про безпеку та здоров՚ я на
роботі (№ 155), Рекомендацію 1981 року щодо безпеки та здоров՚ я на
роботі (№ 164) та інші акти МОП, котрі мають відношення до основ, що
сприяють безпеці і здоров’ю на роботі,
нагадуючи, що сприяння безпеці та здоров’ю на роботі є частиною
Програми гідної праці для всіх МОП,
нагадуючи Висновки про нормотворчу діяльність МОП у галузі
безпеки і здоров’я на роботі - глобальну стратегію, прийняту на 91-й
сесії Міжнародної конференції праці (2003 р.), зокрема, щодо
забезпечення того, щоб у національних програмах питанням безпеки і
здоров’я на роботі приділялася пріоритетна увага,
підкреслюючи важливість постійного розвитку національної
культури профілактики в галузі безпеки і здоров’я на роботі,
постановивши ухвалити ряд пропозицій щодо безпеки і здоров’я на
роботі, що є четвертим пунктом порядку денного сесії, та
вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції,
ухвалює 15 червня 2006 року документ, який може називатися
Конвенцією 2006 року про основи, що сприяють безпеці і здоров’ю на
роботі.

3. ПАНДЕМІЯ ОЧИМА ПОЕТІВ

4. АФОРИЗМИ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО ПРАЦЮ

Як вийдеш ти надвір, мій друже
Побачиш вулиці пусті,
Будеш питать, де ж ото люди,
Чому немає ні душі?
То ж знай, що то прийшла хвороба,
На нашу землю здалечінь,
І не лише на Україні,
а й всьому світі — карантин!
Автор віршу: Андрій Михайленко
Саме відстань, неможливість торкнутись руки
й попрощатись із тим, хто виходить із дому,
заримовані з темрявою рядки,
саме простір, який підкреслює втому,
саме ця неможливість тут і тепер
залишатись разом, саме ці перебої
розуміння в роботі небесних сфер,
саме брак тепла, мов нестача зброї,
саме зелень, що б’ється з чорного дна,
саме небо, що вигорає відразу,
саме наша самотність, саме вона
запам’ятається з цього часу.

«Праця – найкращий шлях до того, щоб любити життя»
Е. Ронан
«Робота, яку ми виконуємо охоче, зцілює болі»
В. Шекспір

Автор віршу: Сергій Жадан

«Розуміння плідності праці є одним
з найкращих задоволень»
Л. Вовенарг

А за вікном цвітуть тюльпани.
Трава зелена. Люди в масках.
Коронавірус, тож, будь ласка,
Всі залишайтесь вдома, громадяни.
Колись щасливий час настане,
Закінчиться ця свистопляска.
А за вікном цвітуть тюльпани.
Трава зелена. Люди в масках.
Ми розіб'ємо всі кайдани,
Потерпить вірус цей фіаско
Кудись подінеться, мов ряска.
А за вікном цвітуть тюльпани.

«Працьовитість - душа будь-якої справи і
запорука добробуту»
Чарлз Діккенс
«Краще досконало виконати невелику частину справи, ніж
зробити погано вдесятеро більше»
Аристотель
«Краще працювати без визначеної мети,
ніж нічого не робити»
Сократ

Автор віршу: Михайло Милий

«Праця – одне з найчистіших і найшляхетніших джерел
емоційного стану, радості і діяння, творення.
Думка, що народжена, збуджена, витончена в праці,
стає радісною, оптимістичною»
В. Сухомлинський
«Коли праця – задоволення, життя – хороше!
Коли праця – обов’язок, життя – рабство!»
М. Горький
«Праця в наш час – це велике право і великий обов’язок»
В.Гюго
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