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Dita Botërore e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë
Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë organizohet çdo vit në 28 prill. Kjo ditë ka për
qëllim ndërgjegjësimin për parandalimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në punë, dhe synon të
përqendrojë vëmendjen në tendencat e reja në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Në shumë
vende të botës, institucionet shtetërore, sindikatat, organizatat e punëdhënësve dhe ofruesit e
sigurisë dhe shëndetit organizojnë shumë aktivitete në këtë ditë.
Tema për Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 2018 është:
“Siguria në punë për gjendjen e mirë shëndetësore të punëtorëve të rinj”
Këtë vit, Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë dhe Dita Botërore kundër Punës së
Fëmijëve po bashkohen në një fushatë të përbashkët për të përmirësuar sigurinë dhe shëndetin e
punëtorëve të rinj dhe për t'i dhënë fund punës së fëmijëve.
Fushata synon të përshpejtojë veprimin për arritjen e synimit të Zhvillimit të Qëndrueshëm për
mjedise të sigurta pune dhe për më shumë siguri për të gjithë punëtorët deri në vitin 2030, si dhe
t’i japë fund të gjitha formave të punës së fëmijëve deri në vitin 2025. Arritja e këtyre synimeve
kërkon një qasje të harmonizuar dhe të integruar për eliminimin e punës së fëmijëve dhe
promovimin e një kulture për parandalimin e lëndimeve dhe përmirësimin e shëndetit dhe
sigurisë në punë.
Sot në botë janë 541 milionë punëtorë të rinj nga mosha 15-24 vjeç. Këtu përfshihen 37 milionë
fëmijë në punë të rrezikshme, të cilët përbëjnë më shumë se 15% të fuqisë punëtore në botë.
Ata vuajnë 40% më shumë se punëtorët e rritur deri në 25 vjeç nga plagë jofatale.
Shumë faktorë mund të ekspozojnë të rinjtë ndaj rreziqeve të sigurisë dhe shëndetit në punë.
Këto mund të lidhen me stadin fizik dhe psikologjik të zhvillimit të tyre, me mungesën e
përvojës në punë dhe trajnimeve, me njohjen e limituar të rreziqeve që lidhen me punën dhe
paaftësinë për të kundërshtuar në mënyrë të argumentuar pranimin e punës dhe detyrave të
rrezikshme.
Fushata e këtij viti thekson rëndësinë kritike të adresimit të këtyre sfidave dhe përmirësimin e
sigurisë dhe shëndetit për punëtorët e rinj, jo vetëm për të promovuar punësim të denjë për të
rinjtë, por edhe për t'i lidhur këto përpjekje në luftën kundër punës së rrezikshme dhe të gjitha
formave të tjera të punës së fëmijëve.

