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Με την Παγκόσµια Ηµέρα για την 

Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία το 

2020 απευθύνουµε έκκληση για την 

αντιµετώπιση της πανδηµίας της  

COVID-19 

 

Source: ILO 

«Σταµατήστε την πανδηµία: η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία µπορούν να 

σώσουν ζωές». Αυτό είναι το σύνθηµα της Παγκόσµιας Ηµέρας ΕΑΥ για το 

2020. Υπεύθυνη για τον συντονισµό της εκδήλωσης που πραγµατοποιείται 

κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου είναι η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ). 

Περισσότερο από ποτέ, η φετινή διεθνής ηµέρα πρέπει να προβάλει 

εντονότερα τη σηµασία της καθιέρωσης ασφαλών πρακτικών στους χώρους 

εργασίας και τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι υπηρεσίες 

επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). 

Η τριµερής συµµετοχή, ο ακρογωνιαίος λίθος του έργου του EU-OSHA και το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσµατική 

διαχείριση της ΕΑΥ, µε σκοπό την προστασία των εργαζοµένων κατά τη 

διάρκεια της κρίσης που διανύουµε σήµερα αλλά και µακροπρόθεσµα, και για 

να είµαστε προετοιµασµένοι για την ανάκαµψη στο µέλλον. 

Όλοι πλήττονται από την παγκόσµια πανδηµία COVID 19 και από την κρίση 

που έχει προκληθεί, ωστόσο οι εργαζόµενοι βρίσκονται στην πρώτη γραµµή. 

Αυτός είναι ο λόγος που επιλέξαµε το σύνθηµα «Σταµατήστε την πανδηµία 

στην εργασία» για την Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης των Εργαζοµένων  για το 2020, 

που εορτάζεται επίσης στις 28 Απριλίου, µε σκοπό τη στήριξη όλων των 

εργαζοµένων αλλά και στη µνήµη όσων έχασαν τη ζωή τους ή έµειναν 

ανάπηροι, τραυµατίστηκαν ή επλήγησαν µε άλλο τρόπο από την εργασία 

τους. 



Από την αρχή της πανδηµίας, ο EU-OSHA συλλέγει και παράγει σχετικές 

πληροφορίες για τους χώρους εργασίας.  

∆ιαβάστε και διαδώστε τα άρθρα µας στο OSHwiki COVIVID-19: Οδηγίες για τον 

χώρο εργασίας  και Πρακτικές συµβουλές για την τηλεργασία κατ’ οίκον  

Παρακολουθήστε και µοιραστείτε τα βιντεοκλίπ µε τον Napo µε τίτλο «Σταµατήστε 

την πανδηµία»  

∆είτε την ειδική σελίδα για την Παγκόσµια Ηµέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία 

στην Εργασία 2020  

ΠΗΓΗ:  https://osha.europa.eu/el/highlights/world-day-safety-and-health-work-2020-

urges-response-covid-19-pandemic 

 
 


