


28 квітня - Усесвітній

день охорони праці



«Охорона праці»,

коли та чому потрібно охороняти працю,

нормативно-правові документи спрямовані на захист життя, 

здоров’я та працездатності людини,

пам’ятку про попередження травматизму на робочому місці.



Ідея проведення Всесвітнього

Дня охорони праці бере початок від

Дня вшанування пам’яті

працівників, які загинули на

роботі. Він вперше був

організований американськими та

канадськими робітниками в 1989

році.







Охорона праці - система правових, соціально-економічних,

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя,

здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.



Охорона праці неповнолітніх

«-18»

Робота у 
вихідні 

дні

Надурочні 
роботи

Нічні 
роботи

Небезпечні 
умови 
праці

Шкідливі 
умови 
праці

Підземні 
роботи

Важкі 
роботи



Державна політика в галузі охорони праці базується на :

пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця

за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного

технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також

сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і

підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;



встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів

підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів

діяльності;

адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його

здоров'я та психологічного стану;

використання економічних методів управління охороною праці, участі

держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних

внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить

законодавству;

Державна політика в галузі охорони праці базується на :



соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які

потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань;

комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в

галузі науки і техніки та охорони довкілля.

Державна політика в галузі охорони праці базується на :



Професія – це певний вид праці. У кожній професії є свої

різновиди праці, які називаються спеціальностями (фахами).





А хто ходить у 

спеціальному одязі, приїздить на 

допомогу, коли горить дім, або

сталася надзвичайна ситуація: 

землетрус, паводок, екологічне

лихо. Які це професії? 









Хто людей з біди рятує

І хвороби всі лікує -

Призначає процедури

І таблетки, і мікстури? 



Літаком керує вправно

Коли навіть в небі хмарно,

Посміхається з висот

Найхоробріший…



Він навчить Твого собаку

Як прогнати розбишаку,

Не страшний вже буде ворог,

Коли учить пса…



Професії (це кожен знає)

Важливішої немає!

Він — наставник і навчитель,

Мудрий, приязний…



Він з комп’ютером на ти,

Розумніших не знайти,

Віртуальний творить міст

Диво-майстер…



Він, як лікар Айболить,

Знає що і де болить,

Кличуть фермер і свинар,

— Порятуй…



Зникло світло, що робити?

По кімнаті як ходити?

Мама каже: «Без істерик,

Допоможе нам…



Він закони добре знає,

Помилку відраз впізнає,

Будь-який важливий лист

Враз напише вам… 



Він дізнається для нас

Про Китай і про Канзас,

Про найдовший в світі міст

Розповість нам…





Людина



Техніка



Природа



Знакова система 



Навантаження на опорно-руховий апарат людини

монотонність рухів

швидка втомлюваність

та зниження уваги нервово-емоційні напруження






















