
Шановні працівники коледжу! Відповідно до Указу Президента України від 

18 серпня 2006р. № 685/2006 щороку  28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, 

в Україні відзначається День охорони праці. 

Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем 

охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до 

масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення й просування 

культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на 

робочому місці.  

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня 

пам'яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими й канадськими 

трудящими в 1989 році на згадку про робітників, що загинули та були травмовані 

на робочому місці. 

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці у 2021 році 

Всесвітній день охорони праці проводиться під гаслом  “Передбачати, готуватися 

та реагувати на кризу – інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки  і здоров’я на 

роботі”. 

У зв’язку з пандемією COVID-19 уряди країн, роботодавці, працівники та 

населення в цілому зіткнулися з безпрецедентними викликами, пов’язаними з 

вірусом SARS-CoV-2 та численними наслідками, які він спричинив у сфері праці. 

Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі   спрямований на посилення 

життєстійкості та протидії нинішнім і майбутнім кризам з урахуванням винесених 

уроків,  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 світу праці – від ризику передачі 

вірусу на робочих місцях до ризиків щодо безпеки та здоров’я на роботі (БЗР), що 

виникли внаслідок ужиття заходів з ослаблення поширення вірусу. Зміщення в бік 

нових форм організації праці, зокрема масштабний перехід на дистанційну роботу, 

створило багато можливостей для працівників, але викликало потенційні ризики 

щодо БЗР, зокрема психосоціальні. 

У 2021 році Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі присвячений 

залученню потенціалу елементів системи БЗР, висвітленню проблеми нинішньої 

кризи, а також  демонструє важливість зміцнення систем БЗР, включно із 

службами безпеки та охорони здоров’ ՚я  на роботі, як на національному рівні, так і 

на рівні підприємств. 

 

 

 

 


