
28 квітня – Всесвітній день охорони праці
Цей день було проголошено Міжнародною організацією праці (МОП) з тим, щоб привернути

увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення і
просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.
Вперше він відзначався у 2003 році.

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам'яті загиблих
працівників, вперше проведеного американськими і канадськими трудящими в 1989 році, в пам'ять про
працівників, загиблих та постраждалих на роботі.

За оцінками МОП кожний день у світі в середньому близько 5000 чоловік вмирають у
результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві, сумарно досягаючи за рік від 2 до 2,3
мільйона випадків виробничо обумовленої смертності. З цього числа близько 350 000 випадків
складають нещасні випадки зі смертельним результатом і близько 1,7-2 мільйонів смертей, викликаних
захворюваннями пов'язаними з роботою.

Крім того, щорічно працівники страждають приблизно від 270 мільйонів нещасних випадків на
виробництві, які ведуть до відсутності на робочому місці протягом більше 3 днів, і від близько 160
мільйонів випадків хвороб без смертельного результату.

У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги
громадськості до невирішених проблем охорони праці.

З нагоди свята та з метою вшанування пам’яті загиблих працівників на виробництві, в
професійно технічному училищі №10 м. Олевськ спільно з Фондом соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України було проведено виставку
малюнків  на тему: «Охорона праці очима молоді» та конкурс на кращий салоган, присвячений охороні
праці. За результатами конкурсу журі визначило, що перше місце зайняли учні групи №2, професія
«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж», друге місце посіли учні групи №3,
професія «Столяр будівельний, паркетник», почесне третє місце зайняли учні групи №10, професія
«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж».

Головною метою даних заходів є привернення уваги кожного роботодавця і працівника до
необхідності зниження рівня виробничих ризиків шляхом профілактики травматизму і професійних
захворювань, формування свідомого ставлення суспільства до культури безпеки праці.
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