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Considerando a atual crise mundial e o
enorme desafio para os governos,
empregadores, trabalhadores e sociedades
inteiras em todo o mundo, no combate
contra a pandemia da COVID-19, o Dia
Mundial da Segurança e Saúde no
Trabalho, dia 28 de abril, centra-se na
resposta a surtos de doenças no local de
trabalho, com destaque para a pandemia
da COVID-19.

O objetivo é estimular o diálogo
tripartido nacional sobre segurança e
saúde no trabalho. A Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
aproveita esta ocasião para sensibilizar a
adoção de práticas seguras no local de
trabalho e para o papel dos serviços de
segurança e saúde no trabalho (SST).

Poster Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho  2020

Torna-se igualmente necessário o foco
nas medidas a médio e longo prazo,
incluindo a recuperação e a preparação
futura, e, em especial, integrar estas
medidas nos sistemas de gestão de SST
e nas políticas de SST a nível nacional e
empresarial.

Destaca-se a check-list
(https://bit.ly/2zADskR) que a OIT
disponibilizou, cuja abordagem é
bastante simples e colaborativa, a fim de
facilitar a adoção de medidas para
proteger a segurança e a saúde dos
trabalhadores e assim limitar e prevenir a
propagação da COVID-19 no local de
trabalho.
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O tema anteriormente previsto para a
edição deste ano do Dia Mundial da
Segurança e Saúde do Trabalho era
sobre a violência e o assédio no mundo
do trabalho, no entanto, a OIT continua
a disponibilizar todos os materiais
produzidos até então:
https://bit.ly/3bWiWcZ.

“Precisamos de adotar medidas especiais
para proteger os milhões de profissionais de
saúde e todos os outros trabalhadores que
arriscam a sua saúde por nós, todos os dias.
O teletrabalho oferece novas oportunidades
aos trabalhadores de continuarem a
trabalhar… No entanto, estes devem ter a
possibilidade de negociar estas situações,
para que possam encontrar o equilíbrio com
outras responsabilidades, tais como, tomar
conta dos filhos, cuidar dos idosos ou dos
doentes e, claro, de eles próprios”.

Guy Ryder, Diretor-Geral da OIT

Fonte: www.ilo.org


