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Invitație Workshop cu tema „Creșterea gradului de conștientizare privind prevenirea și
gestionarea afecțiunilor musculoscheletice de origine profesională”
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) derulează campanii în
scopul creșterii nivelului de conștientizare a problemelor legate de sănătatea și securitatea în
muncă (SSM) în întreaga Europă.
Riscurile asociate posturii, expunerea la mișcări repetitive sau poziții obositoare sau
dureroase, căratul sau mutatul de greutăți — toți acești factori de risc întâlniți foarte
frecvent la locul de muncă pot cauza afecțiuni musculo-scheletice (AMS). Având în vedere
frecvența afecțiunilor musculo-scheletice profesionale, este evident că trebuie depuse mai
multe eforturi de sensibilizare cu privire la prevenirea lor.
Sub sloganul „Locurile de muncă sănătoase îţi fac sarcina mai uşoară”, campania EU-OSHA
derulatăîn perioada 2020–2022 are ca temă prevenirea afecțiunilor musculo-scheletice (AMS)
profesionale. Campania prezintă o imagine cuprinzătoare a cauzelor acestei probleme
persistente, urmărind diseminarea unor informații de înaltă calitate pe această temă,
încurajând o abordare integrată pentru gestionarea problemei și oferind instrumente și soluții
practice care pot fi utile la nivelul locului de muncă.
În acest context, în data de 22.06.2022, începând cu ora 09:30, în locația Q Events Center din
Brașov, str. Calea București nr. 229A, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj Napoca, prin
Ambasadorul EU-OSHA pentru organizațiile Enterprise Europe Network România, Camera de
Comerț și Industrie Brașov, ARSSM – Asociația Română de Securitate și Sănătate în Muncă în
colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Brașov, invită angajatorii și lucrătorii, lucrătorii
desemnaţi/reprezentanţi ai serviciilor interne de prevenire şi protecţie, reprezentanţi ai
lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, reprezentanți ai
sindicatului și patronatului, precum și reprezentanți ai unor instituții cum ar fi: C.J.P. Brașov,
A.J.O.F.M. Brașov, etc, să participe la workshop-ul gratuit cu tema „Creșterea gradului de
conștientizare privind prevenirea și gestionarea afecțiunilor musculoscheletice de origine
profesională”.
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