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Ziua Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în Muncă 

 

În fiecare an, la 28 aprilie, Organizaţia Internaţională a Muncii sărbătorește Ziua 
Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în Muncă pentru a promova prevenirea 
accidentelor și a bolilor profesionale la nivel mondial. Acest eveniment reprezintă, în 
fapt, o campanie de sensibilizare pentru a focaliza atenția internațională asupra 
tendințelor din domeniul securității și sănătății în muncă, precum şi cu privire la 
dimensiunea la nivel global a leziunilor, bolilor și deceselor legate de muncă.  

Această zi marcată la nivel global este și o zi în care mișcarea sindicală din lume 
comemorează Ziua internațională a lucrătorilor decedaţi și răniți. Pentru a onora 
memoria victimelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale se organizează 
simultan campanii de conştientizare şi informare în întreaga lume. 

În această zi, odată cu comemorarea victimelor accidentelor de muncă şi bolilor 
profesionale, dorim să atragem atenţia lucrătorilor şi angajatorilor că trebuie să-şi 
schimbe mentalitatea în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea lor în muncă. Cu 
precădere lucrătorii trebuie să adopte o atitudine şi un comportament preventiv, să 
solicite angajatorilor protecţie colectivă şi, după caz individuală, să se implice în 
realizarea măsurilor de prevenire şi protecţie şi să-şi însuşească, prin instruire, cele 
mai bune practici astfel încât să  ajungă sănătoşi acasă după o zi de muncă. La rândul 
lor, angajatorii trebuie să fie conştienţi de obligaţiile pe care le au potrivit cerinţelor 
legale, de protecţie a vieţii, sănătăţii şi integrităţii lucrătorilor. 

Numai eforturile comune, ale părţilor interesate de asigurarea unor locuri de 
muncă sigure şi sănătoase, pot garanta îndeplinirea obiectivelor de prevenire a 
accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi de consolidare a unei reale culturi a 
prevenirii. 
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