
Ziua Mondială a Securității și Sănătății la Muncă 2022 este comemorată pe 28 aprilie 

2022 și explorează tema participării și dialogului social în crearea unei culturi 

pozitive de securitate și sănătate în muncă (SSM) 

 

De-a lungul pandemiei de COVID-19, am văzut că existența unui sistem SSM puternic, care 

include participarea semnificativă a guvernelor, angajatorilor, lucrătorilor, actorilor din 

sănătatea publică și a tuturor părților relevante la nivel național și de întreprindere, a 

fost crucială în protejarea mediului de lucru și protejarea securității și sănătății 

lucrătorilor. Prin intermediul unui dialog social eficient, guvernele și partenerii sociali 

participă activ la toate fazele proceselor de luare a deciziilor în domeniul SSM. Acest lucru 

este important de la dezvoltarea și revizuirea politicilor SSM și a cadrelor de reglementare 

pentru a aborda provocările persistente și noi în SSM, până la aplicarea efectivă la nivelul 

locului de muncă. Dialogul social nu numai că contribuie la îmbunătățirea politicilor și 

strategiilor SSM, dar este, de asemenea, esențial să se consolideze responsabilitatea și 

angajamentul, facilitând calea pentru implementarea lor rapidă și mai eficientă. La 

nivelul locului de muncă, o cultură puternică SSM este aceea în care dreptul la un mediu 

de lucru sigur și sănătos este apreciat și promovat atât de conducere, cât și de lucrători. 

O cultură pozitivă SSM se bazează pe incluziune, prin implicarea semnificativă a tuturor 

părților în îmbunătățirea continuă a securității și sănătății la locul de muncă. Într-un loc 

de muncă cu o cultură SSM puternică, lucrătorii se simt confortabil să își expună 

preocupările cu privire la posibilele riscuri sau pericole SSM la locul de muncă, iar 

conducerea este pro activă în colaborarea cu lucrătorii pentru a găsi soluții adecvate, 

eficiente și durabile. Acest lucru necesită o comunicare deschisă și un dialog bazat pe 

încredere și respect reciproc. Pe măsură ce continuăm să trăim printr-o criză globală de 

sănătate și să ne confruntăm cu riscuri continue de SSM în lumea muncii, trebuie să 

continuăm să ne îndreptăm spre construirea unei culturi puternice de securitate și 

sănătate la toate nivelurile. 

 

Ziua Mondială a SSM este comemorată pe 28 aprilie 2022 și include un raport, 

PowerPoint și un webinar global - https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

