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Dünya’dan Haberler
COVID-19 Zamanlarında OIRA ile Daha Güvenli İş Yerleri: Fransa Örneği
Fransa, COVID-19'un yol açtığı kriz sürecinde küçük
şirketlerin işgücünü güvende tutmasına yardımcı olabilecek
bir hibe programı uyguladı. 50'den az çalışanı olan şirketler
COVID-19 önlemlerine yatırım yapmaya teşvik edildi. Söz
konusu teşvik için Çevrimiçi Etkileşimli Risk Değerlendirmesi
(OiRA) ile tamamlanmış işyeri risk değerlendirmesi ön koşul
olarak sunuldu. Bu vesileyle Fransa’da 7000’den fazla
işyerinde OiRA aracılığıyla risk değerlendirmesi yapılmıştır.
Haberin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız.

Kanseri Yenmek: Avrupa
Komisyonu Önerisi

AB'de, işyerinde kanserojen maddelere
maruz kalmanın sonucu olarak her yıl
yaklaşık 120.000 işle ilgili kanser vakası
meydana geliyor ve bu da yılda yaklaşık
80.000 ölüme neden oluyor. Çalışanların
kansere karşı korunmasını iyileştirmek için
Avrupa Komisyonu kansere neden olan
kimyasallara
maruziyeti
daha
da
sınırlandırmayı önerdi. Kanserojenler ve
Mutajenler Direktifinin dördüncü revizyonu,
üç önemli madde için yeni veya revize
edilmiş sınır değerleri belirliyor. Tahminler,
çeşitli sektörlerde 1,1 milyondan fazla
çalışanın yeni kurallar sayesinde gelişmiş
korumadan
yararlanacağını
gösteriyor.
Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Hazır Giyim Sektörü Çalışanlarını
Korumaya Yönelik
ILO-Almanya Ortak Programı

ILO, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma
Bakanlığı’nın
COVID-19'dan
etkilenen yedi ülkedeki hazır giyim sektörü
çalışanlarına yardımcı olmak için ILO’nun
“Çok Taraflı Bağış Programına” 14,5 milyon
Euro
verdiğini
duyurdu.
Bangladeş,
Kamboçya, Etiyopya, Endonezya, Lao
Demokratik Halk Cumhuriyeti, Madagaskar
ve
Vietnam’a
sağlanacak
yardım
programının hem nakit transferi ve kişisel
koruyucu ekipman (KKD) sağlanmasının
hem de İSG konusunda farkındalık artırma
kampanyaları
sunmasının
planlandığı
belirtildi. Haberin devamına ulaşmak için
tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
COVID-19’ a Karşı Yeterlilik
İki deneyimli sağlık ve güvenlik uzmanı,
IOSH’un
ortaya
koyduğu
yetkinlik
çerçevesinin COVID-19 salgınının yarattığı
zorluklarla başa çıkmalarına nasıl yardımcı
olduğunu açıklıyor. İlgili haber için
tıklayınız.

Vaka Çalışması: Kazakistan Ulusal
Demiryolu

Kazakistan'ın
ulusal
demiryolundaki
güvenlik kültürü, Sovyet kontrolü altındaki
dönemden
bu
yana
fazla
ilerleme
kaydetmemişti. Ancak geçen yıl, yeni İSG
direktörü
Aşkhat
Sariyev
süreçleri,
uygulamaları ve en önemlisi zihniyetleri
değiştirmeye başladı. IOSH’un haberine
ulaşmak için tıklayınız.

29 Eylül Dünya Kalp Günü
WHO, Dünya Kalp Federasyonu ve Newcastle
Avustralya Üniversitesi tarafından 29 Eylül'de
kutlanan Dünya Kalp Günü öncesinde bugün
yayınlanan yeni bir bildiriye göre her yıl 1,9 milyon
kişi tütün kaynaklı kalp hastalığından ölüyor.
WHO Tütünsüz Birimi Lideri Dr. Vinayak Prasad
‘’Hükümetlerin, halklarının sağlığını koruma ve
tütün salgınını tersine çevirmeye yardım etme
sorumluluğu var. Toplumlarımızı dumansız hale
getirme çabası, mevcut pandemi bağlamında her
zamankinden daha önemli olan tütünle ilgili hastane
başvurularının sayısını azaltıyor.” dedi.
Tütün kontrolü, kalp hastalığını azaltmak için kilit
bir unsurdur. Hükümetler, tütün ürünleri üzerindeki vergiyi artırarak, tütün reklamlarını
yasaklayarak ve insanların tütünden vazgeçmelerine yardımcı olacak hizmetler sunarak tütün
kullanıcılarının sigarayı bırakmalarına yardımcı olabilir. Haberin devamına ulaşmak için
tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
Yeni Dünyada İSG Davranışlarını
Değiştirmek
Sokağa çıkma yasaklarından yavaş yavaş çıkarken,
önümüzdeki
aylarda
COVID-19
riskleriyle
yaşayacağımız ve bunlarla çalışacağımızın giderek
daha olası göründüğü "yeni" bir normalle karşı
karşıyayız. Pandemi boyunca, sağlık ve güvenliğin
ulusal ve uluslararası söylemde ve organizasyonel
risk yönetiminde baskın bir rol aldığını gördük.
Yeni normalin yaratılmasında üstü örtülü kalan şey davranış değişikliğidir. Bu yeni normalde
güvenli bir şekilde çalışmak için neyin kritik olduğunu belirlemek üzere genel olarak İSG'deki
davranış değişikliği hakkında şimdiye kadar öğrendiklerimizi göz önünde bulundurmak
faydalı olacaktır. IOSH haberine ulaşmak için tıklayınız.

Birleşik Krallıktaki İş Kazaları

28 Eylül Dünya Kuduz Hastalığı Günü

Bir imalatçı, çalışanının eli soket makinesinin
kelepçesine
sıkışarak
iki
parmağının
kırılmasından dolayı 100.000 sterlin para
cezasına çarptırıldı. IOSH’un haberi için
tıklayınız.

Bir iskele firmasının müdürü, çalışanının
üzerinde çalıştığı yapı çöktüğünde ölümcül
kafa travması geçirmesi üzerine 12 ay
ertelenen 12 hafta hapis cezasına çarptırıldı.
IOSH’un haberi için tıklayınız.

Kuduz hastalığından her 9 dakikada bir kişinin
(kurbanların çoğu çocuk) öldüğünü paylaşan
WHO, herkesi kuduzla mücadelede harekete
çağırdı. Her yıl dünya çapında 29 milyondan
fazla kişiye ısırık sonrası aşı yapılmaktadır.
Bunun her yıl yüzbinlerce kuduz ölümünü
önlediği tahmin edilmektedir. Küresel olarak,
köpeğin aracılık ettiği kuduzun ekonomik
yükünün yılda 8,6 milyar ABD doları olduğu
tahmin edilmektedir. Haberin devamına
ulaşmak için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı
Kınama Cezasını Kabul Etti

Eğitim sırasında havası biten askeri bir
dalgıcın
ölümü
üzerine
Savunma
Bakanlığı'na
HSE
tarafından
Kraliyet
Kınaması çıkarıldı. Dalışta uzmanlaşan bir
HSE müfettişi olan Julian Tuvey, "Tıpkı diğer
tüm işverenler gibi, Savunma Bakanlığı'nın
da personelinin maruz kalacağı tehlikeleri
olabildiğince azaltma sorumluluğu vardır"
dedi. IOSH’un haberi için tıklayınız.

ILO Gözlem Raporu: COVID-19 ve
Çalışma Yaşamı
ILO, COVID-19 salgınının başından bu yana
çalışma
hayatındaki
değişiklikleri
gözlemleyerek, raporlamaktadır. Altıncı
sayısı yayınlanan rapora ulaşmak için
tıklayınız.

17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü!
Hasta güvenliği ciddi bir küresel halk sağlığı
sorunudur. Bu yılki Dünya Hasta Güvenliği
Günü’nün
teması,
sağlık
çalışanlarının
güvenliğinin önemi ve hasta güvenliği ile
bağlantıları konusunda küresel farkındalığı
artırmayı amaçlayan "Sağlık Çalışanlarının
Güvenliği: Hasta Güvenliği için Bir Öncelik"
olarak seçilmiştir. WHO, Dünya Hasta
Güvenliği
Günü’nde
insanları
sağlık
çalışanlarının
güvenliği
için
seslerini
yükseltmeye davet ediyor.

Emekli Demiryolu Çalışanı
Demiryollarını Asbestozis İçin Dava Etti
Demiryolu
vagonlarını
tamir
ederken
asbest
tozuna maruz kalma
sonucu
asbestozise
yakalanan eski bir
demiryolu
çalışanı
tazminat almıştır.
Yargıç şu sonuca varmıştır: 'Bay Smith'in düzenli
olarak 20 ila 100 lif / ml aralığında asbest tozu
konsantrasyonlarına maruz kaldığı kararına
vardım. Bu nedenle, olasılıklar dengesinden,
toplam maruziyetinin 25 lif yıllık Helsinki eşiğini
aşmış olduğu kararını verdim”. Sonuç olarak,
dava kazanılmıştır. IOSH’un haberi için
tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
COVID-19 ile Mücadelede Kaybedilecek Zaman Yok. Herkes Güvende Olana
Kadar Kimse Güvende Değil
COVID-19 Araçlarına Erişim Hızlandırıcı (ACT
ACCELERATOR); gelişimi, üretimi ve COVID-19
testleri, tedavileri ve aşılarına eşit erişimi
hızlandırmak için çığır açan küresel bir işbirliğidir.
WHO Genel Direktörü, Fransa Başkanı, Avrupa
Komisyonu Başkanı ve Bill & Melinda Gates Vakfı
ev sahipliğinde Nisan 2020’de başlatılan işbirliğinin
çok taraflı yaklaşımı, daha fazla sayıda araca daha hızlı erişim sağlayarak, maliyetleri paylaşarak
ve Ar-Ge risklerini azaltarak tüm ülkeler için başarı şansını artırmayı amaçlamaktadır.
Bu kuruluşlar; dünyanın, ölüm oranlarını ve ciddi hastalıkları azaltmak için ihtiyaç duyduğu
testlerin, tedavilerin ve aşıların geliştirilmesini ve eşit dağılımını destekleyerek, yakın vadede
küresel olarak tam toplumsal ve ekonomik faaliyeti yeniden sağlayarak pandeminin sonunu
hızlandırmak ve orta vadede COVID-19 hastalığının üst düzey kontrolünü kolaylaştırmak için
güçlerini birleştirdiler.
ACT Accelerator, önümüzdeki yılın sonuna kadar düşük ve orta gelirli ülkelere 2 milyar doz
COVID-19 aşısı, 245 milyon tedavi kürü; ve 500 milyon tanı testi sunmayı hedefliyor. Haberin
devamına ulaşmak için tıklayınız.

Sürekli Mesleki Gelişiminizin (CPD)
Zirvesine Ulaşın

IOSH’un Sürekli Mesleki Gelişim (CPD)
Programı, IOSH üyelerinin, işin değişen
taleplerini karşılayabilecek daha kapsamlı ve
değerli İSG profesyonelleri olmak için
becerilerini, bilgilerini ve uzmanlıklarını
sürdürmelerine ve inşa etmelerine olanak
tanımaktadır. Haber için tıklayınız.

Damgayı Kaldırmak
İşyerleri
ruh
sağlığı ve stres
konusunda
ulusal
bir
tartışmanın
parçası
haline
geldi,
ancak
bireysel
müdahaleler ile yapısal değişim arasındaki
gerilim devam ediyor. Son yıllarda, ünlülerin
sesleri, yardım kampanyaları ve sosyal medya,
akıl sağlığı sorunlarının ortadan kaldırılması
için katkı veriyor. Ancak işverenler hala
psikososyal riskle ilgili ortak bir strateji
belirlemek için mücadele ediyor. IOSH’un
haberine ulaşmak için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
Büyük Tartışma: Farklı İş Güvenliği

IOSH üyesi Dr. Dominic Cooper, iş güvenliği
konusundaki yeni yaklaşımın farklı soruları
gündeme getirdiğini savunuyor. Şirketler, iş
güvenliğini
yönetmeyi
bırakıp
tüm
kontrolünü işgücüne mi bırakmalı?

Sürücüler Kısıtlamalarda Trafikte Kötü
Alışkanlıklar Gösterdi
Yeni bir çalışma, sokağa çıkma kısıtlamaları
sırasında yollar daha sessiz olduğunda
sürücülerin sürüş standartlarının düştüğünü
öne sürdü. Kenway Miller tarafından yapılan
araştırma, ankete katılan sürücülerin yarısından
fazlasının hız sınırını aştıklarını kabul
ederken, % 20'den fazlasının aynaları kontrol
etme konusunda daha az dikkatli olduklarını
söyledi. IOSH’un haberi için tıklayınız.

Bu 'Yeni Görüş', geleneksel İSG'nin insanları
kontrol edilmesi gereken sorunlar olarak ele
aldığı
önermesine
dayanmaktadır
ve
insanların işleri üzerinde tam özerkliğe sahip
olmaları ve problemlerle başa çıkmada uyum
sağlama kapasitesine sahip oldukları için
çözümlere önemli katkı sağlayıcılar olarak
görülmeleri
gerektiğini
savunmaktadır.
Haber için tıklayınız.

Singapur, COVID-19’a Karşı Hem Çalışanların Hem De Halkın Sağlığını
Korumak Adına Limanlara Yeni Önlemler Getirdi
ILO, Singapur’un, COVID-19’a karşı
hem çalışanların hem de halkın sağlığını
korumak
adına
güvenli
liman
operasyonları oluşturmasına dikkat
çekti.
Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi
(MPA),
tıp
merkezi
içeren
bir
Mürettebat Merkezi açtı. Mürettebat
üyeleri, gemilerine binmeden 48 saat
öncesine kadar merkezi kullanabilecekler ve COVID-19 testi verebilecekler. Bu tesisin, hem
gemileri hem de yerel halkı korurken Singapur'da daha fazla mürettebat değişikliğine izin
vermesi bekleniyor. Haberin devamına ulaşmak için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
21 Eylül “Dünya Alzheimer Günü”

Çalışma Hayatını Canlandırmak

Dünyada yaklaşık 50 milyon demanslı insan
var. Her yıl, her 3 saniyede bir vakaya denk
gelen, yaklaşık 10 milyon yeni vaka var.
WHO, Demanslı insan sayısının 2030'da 82
milyona, 2050'de 152 milyona ulaşacağının
tahmin
edildiğini
bildiriyor.
Haberin
devamına ulaşmak için tıklayınız.
IOSH, yapay zeka ve kurumsal şeffaflıktan
işyerinde ruh sağlığına kadar, kamu politikasını
canlandırma çağrılarında sesini yükseltiyor.
IOSH, milyonlarca yaşamı etkileyen kamu
politikasını şekillendirmeye yardımcı olarak
İSG profesyonelliği mesleğinin günün önemli
konuları hakkındaki sesi olmaktadır. IOSH,
COVID-19 ile ilgili harekete geçmenin yanı sıra,
kısa süre önce çalışma dünyasını canlandırmak
ve daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yeniden inşa
etmek için önemli değişiklikler çağrısında
bulunmuştur. Haber için tıklayınız.

COVID-19 ve Okullarda Alınabilecek
Önlemlere Dair Merak Edilenler

COVID-19'un okullara ve topluma girişini ve
yayılmasını
önlemek
ve
okuldayken
çocukların ve okul personelinin güvenliğini
sağlamak için gözden geçirilmesi ve yerine
getirilmesi gereken eylem ve gereksinimler
bulunmaktadır. COVID-19 ve okullara dair
merak edilen soru ve cevaplara ulaşmak için
tıklayınız.

COVID-19 ve Havalandırma Sistemleri
Hakkında Merak Edilenler
WHO, Havalandırma sistemleri, klimalar ve
COVID-19 önlemleri; sağlık tesislerinde,
kamusal alanlarda ve binalarda havalandırma
ve iklimlendirme hakkında merak edilenleri
cevaplıyor. Merak edilen soru ve cevaplara
ulaşmak için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
Bir Sonraki Biyotehlikeye Hazırlıklı
Mısınız?

COVID-19, biyolojik tehlikelerin tüm
sektörlerdeki kuruluşları tehdit edebileceğini
göstermiştir.
Gelecekteki
salgınların
getireceği zorlukların üstesinden gelmek için
sağlık ve güvenlik uygulamaları nasıl
geliştiriliyor? IOSH’un haberi için tıklayınız.

26 Eylül Avrupa Diller Günü

EU-OSHA, Avrupa Diller Günü'nde çok
dilliliğin zenginliğini kutladı. Çok dillilik,
EU-OSHA’nın Avrupa'daki işyerlerini daha
güvenli, sağlıklı ve üretken hale getirme
çalışmalarının temel taşıdır. EU-OSHA'nın
geliştirdiği bilgilerin, analizlerin ve araçların
birden çok dilde sunulması, Ajansın daha
fazla kişiye ulaşabileceği anlamına gelir.
Daha fazla kültürlerarası bilgi paylaşımına
ulaşılmasına ve mesajların daha etkili bir
şekilde yayılmasına önemli ölçüde katkıda
bulunur.
EU-OSHA’nın
çok
dilliliği
hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Birçok Şeyi Bir Arada Gerçekleştirmek

IOSH Başkan Yardımcısı Louise Hosking, daha
fazla kuruluş işyerine dönmeye başladıkça, İSG
profesyonellerinin bir adım geri atıp yaptığımız
işin merkezinde yer alan risk temelli ilkelere
geri dönmesinin çok önemli olduğunu
belirtiyor. Habere ulaşmak için tıklayınız.

Anket, Maskelerin Mağaza
Çalışanlarının İstismara Uğramasındaki
Rolünü Ortaya Koydu

Perakende ticaret sendikası Usdaw tarafından
yapılan bir ankete göre, perakende personeli
maske nedeniyle müşterilerin istismarından
endişe ediyor.
2200'den fazla mağaza çalışanının katıldığı
araştırma, %42'sinin müşterilerin maske
takmasını isterken saldırganlık yaşadığını, üçte
ikisinden fazlasının ise sosyal mesafeyi
hatırlatırken istismara uğradığını ortaya koydu.
IOSH’un haberi için tıklayınız.
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Dünya’dan Haberler
Yeni Çalışma Dünyamızda Dijital Beden
Dili Ne Anlama Geliyor?
Yüz yüze iletişimlerde ses tonu, yüz ifadeleri ve göz
teması gibi birçok ipucu konunun anlamını
yorumlamaya yardımcı olur. Ancak sanal olarak
iletişim kurulan, vücut dili ipuçları olmadan, hızlı
varsayımlarda bulunulan şu günlerde "dijital vücut
dili" ile verilmek istenen mesajın uyumlu olması
için dikkat edilmesi gerekenlere dair önerilere
ulaşmak için tıklayınız.

Dünya’dan Haberler
Bölümü sona erdi.
Sırada Yayınlar var!
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Yayınlar
Oshwiki Makalesi: Kas-iskelet
Sistemi Hastalıkları Hakkındaki
Mevcut Verilerin Metodolojik
İncelemesi
Kas-iskelet sistemi hastlıkları,
AB'nde tüm sektörlerde ve
mesleklerde çalışanları etkileyen
en yaygın işle ilgili sağlık sorunu
olmaya
devam
etmektedir.
Çalışanların üzerindeki etkilerinin yanı sıra,
işletmeler ve bir bütün olarak toplum için
yüksek maliyetlere yol açmaktadır. OSHWiki
makalesi, kas-iskelet sistemi hastalıkları
hakkındaki
mevcut
verilerin
kalitesi,
karşılaştırılabilirliği,
kapsamı
ve
güvenilirliğinin
analizine
dayanan
metodolojik raporunu sunuyor. Makaleye
ulaşmak için tıklayınız.

Ergenlik Döneminde Ruh Sağlığını
Geliştirmeye İlişkin Yeni WHO
Rehberleri
WHO’nun
yeni
rehberleri,
10-19
yaş
arası ergenlik
dönemindeki
bireylerin
akıl sağlığını geliştirmek ve akıl sağlığını
korumak için bir dizi psikososyal müdahale
önermektedir.Öneriler müdahale çalışmalarının
sonuçlarına dayanmaktadır - her ikisi de
evrenseldir ve ruh sağlığı koşulları açısından
risk altında olduğu düşünülen seçilmiş bireyler
için düşünülmüştür. Ergenlik döneminde ruh
sağlığının iyileştirilmesi için politika ve
programların geliştirilmesine yardımcı olması
hedeflenen rehbere ulaşmak için tıklayınız.

COVID-19 Zamanlarında AB'de
Mevsimlik İşçiler
COVID-19
salgını
sürecinde,
AB'de
mevsimlik
işçiliğe
ilişkin mevcut kuralların uygun şekilde
uygulanmasıyla ilgili pratik örnekler ve iyi
uygulamaları içeren bilgi formu Avrupa
Komisyonu tarafından yayımlanmıştır. Yayın,
mevsimlik çalışanların haklarını ve AB ve AB
dışı ülkelerden mevsimlik çalışanlar arasındaki
haklar açısından farkı ana hatlarıyla ortaya
koymaktadır. Üye Devletlerde iyi uygulamalar
ve pratik örnekler açıklanmıştır. Yayına
ulaşmak için tıklayınız.

IOSH ile Dünya Seyahat ve Turizm
Konseyi, İşe Güvenli Dönüş İçin
Rehberler Yayımladı
IOSH ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi
(WTTC), hem Seyahat ve Turizm sektöründe
çalışanların hem de yolcuların korunmasına
yardımcı olmak için bir işbirliği anlaşması
imzaladı. İşbirliğinin bir parçası olarak, küresel
Seyahat ve Turizm özel sektörünü temsil eden
WTTC ve IOSH, Seyahat ve Turizm
sektöründeki işletmelerin güvenli bir şekilde
işlerine dönmesini sağlamak için bir dizi rehber
yayımladı. Detaylı bilgi için tıklayınız.
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Yayınlar
Güvenli Sağlık Çalışanları, Güvenli
Hastalar

ILO, COVID-19 salgını sırasında milyonlarca
sağlık çalışanının günlük işlerini yaparken
kendi sağlıklarını da riske attıklarını belirtti.
Sağlık
çalışanlarının
güvenliklerinin,
bakımları altındaki hastaların güvenliğini de
etkilediğini vurgulayan ILO, 17 Eylül Dünya
Hasta Güvenliği Günü’nde bu konuda
farkındalık yaratmak için bir video paylaştı.
Videoyu izlemek için tıklayınız.

Ölümcül Yüksekten Düşmeler Neden
Önlenebilirdir?
Birleşik Krallık'ta, işyerinde yüksekten düşme
sebebiyle her yıl 36 ölüm meydana geliyor.
Yüksekte Çalışma Tüm Partiler Parlamento
Grubu'nun
(APPG)
hazırlamış
olduğu
“Yüksekte Çalışmalarda Ciddi Yaralanmaların
ve Ölümlerin Önlenmesi” başlıklı raporun
yayımlanmasının üzerinden on sekiz ay geçti.
Ancak Birleşik Krallık Hükümeti sayıyı
azaltabilecek raporun tavsiyelerini henüz
hayata geçirememiştir. İlgili rapora da
ulaşabileceğiniz IOSH haberi için tıklayınız.

Salgını Durdurun: İşyerinde
Mevsimsel Gribin Yükünü Azaltmak
İçin Yapılabilecekler

COVID-19: İşyerine Dönüş - İşyerlerini
Hazırlamak ve Çalışanları Korumak
EU-OSHA yaz tatili sonrası işe dönüşlerin
arttığını vurgulayarak COVID-19 riskine karşı
işyerlerinin hazırlıklı olmaları gerektiğini EU-OSHA, pandeminin de etkisi ile bu yıl
hatırlattı. Bu kapsamda hazırlanan makaleler işyerlerinin mevsimsel gribe daha çok hazırlıklı
olması gerektiğini belirtti. Özellikle sağlık
dizisine ulaşmak için tıklayınız.
çalışanları gibi kilit sektörler ve mesleklerde
EU-OSHA tarafından hazırlanan COVID-19 mevsimsel grip aşısının önemine dikkat çekti. Bu
maruziyetini en aza indirmeye yardımcı olacak kapsamda alınabilecek önlemlere dair EUrehberlik ve farkındalık artırma materyalleri OSHA’nın paylaştığı kaynaklara ulaşmak için
içeren kaynak paketine ulaşmak için tıklayınız. tıklayınız.
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Yayınlar
Genç Çalışanlarda Ölümcül Olmayan
Mesleki Yaralanmalar

Genç çalışanlar (15-24 yaş) yetişkin
çalışanlara (25-44 yaş) göre daha yüksek işle
ilgili
yaralanma
oranlarına
sahip
olmaktadırlar. 2012–2018 yılları arasında
hastanelerin
acil
servislerinde
genç
çalışanlara yönelik tahmini 3,2 milyon
ölümcül olmayan yaralanma tedavi altına
alınmış ve en yüksek oranlar 18–19 yaş
aralığındaki çalışanlarda tespit edilmiştir.

COVID-19’a Karşı Geliştirilen Ülke
Politikaları
ILO, Mart ayından bu yana COVID-19 salgınına
karşı ulusal politika tepkilerini takip etmekte
olduğunu ve ilgililerin artık bu bilgileri ILO
veritabanından özel bir elektronik tablo veya
PDF raporu olarak dışa aktarabileceğini
duyurdu. Hükümetler, işveren ve işçi örgütleri
ve ILO tarafından 188 ülke ve bölgede
uygulanan
politikaları
öğrenmek
için
tıklayınız.

Genç çalışanları korumaya yönelik kapsamlı
bir halk sağlığı stratejisi, daha güvenli
çalışma sahaları, mevzuat ve uygulama ile
eğitim ve öğretim tasarlamayı ve sürdürmeyi
gerektirmektedir. Konu ile ilgili detaylı
bilgilere ve Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri tarafından yayımlanan rapora
ulaşmak için tıklayınız.

İşsizler, Kadınlar, Gençler Hala En Çok Kaybedenler, Ancak COVID-19'un Diğer
Nüfus Grupları Üzerindeki Etkisi De
Oldukça Dikkat Çekici
COVID-19,
yaygın iş
kaybına,
çalışma
saatlerinde büyük ölçekli azalmaya ve AB
ekonomisinin tüm sektörlerinin büyük hasara
uğramasına neden olmuştur. Bu, nüfusun tüm
kesimlerini etkilemiş olsa da, nesiller arası fark
ve cinsiyet eşitsizliklerinin şiddetlenmesine
neden olarak bu alanda yıllar süren ilerleme
sadece altı ayda azalmak durumunda kalmıştır. Bu dönemde özellikle endişe verici olan, kriz
nedeniyle işlerini kaybedenlerin durumu olmuştur. Eurofund tarafından Nisan ve Temmuz
döneminde vatandaşların deneyimlerini izleyen Yaşama, Çalışma ve COVID-19 anketinin
sonuçları neticesinde oluşturulan rapor hakkında bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
COVID-19 Önleme ve Kontrol Hiyerarşisi İnfografiği
İşyerinde tehlikeleri kontrol etmek için uygun bir yöntem seçmek her zaman kolay değildir.
COVID-19 gibi virüslerin bulaşması söz konusu olduğunda işyerleri, en büyük etkiye sahip
kontrol önlemleri uygulamayı düşünmelidir. Bir tehlikeyi kontrol etmenin ana yolları, yok etme
(ikame), mühendislik kontrolleri, idari kontroller ve kişisel koruyucu ekipmanıdır (KKD).
Kanada İSG Merkezi CCOSH COVID-19 sürecinde kontrol hiyerarşisinin işyerlerinde nasıl
uygulanabileceğine dair infografik yayınladı. İnfografiğe ulaşmak için tıklayınız.

Mesleki Dış İskeletler: Giyilebilir Robotik
Cihazlar ve İşle İlgili Kas-İskelet Sistemi
Bozukluklarının Önlenmesi Hakkında Makale
Mesleki dış iskeletler, işyerinde fiziksel gerilimi azaltabilen
giyilebilir yardımcı cihazlardır. Teknik, organizasyonel veya
ergonomik önlemlerinin yeterli olmadığı durumlarda çözüm
sunabilirler. Buna rağmen, kullanım alanları sınırlıdır. İnsan
merkezli tasarım ve biyomekanik risk değerlendirmesi, bu
cihazların kabul edilmesini, yaygınlaşmasını ve kas-iskelet
sistemi hastalıklarının önlenmesindeki etkinliğini sağlamanın
anahtarıdır. EU-OSHA, İtalya Teknoloji Enstitüsü ve İtalya
Ulusal İş Kazası Sigortası Enstitüsü’nün (INAIL) ortaklaşa yayınladığı makale, dış iskeletlerin
işle ilgili kas-iskelet sistemi hastalıklarını azaltmadaki etkisi konulu araştırmanın bulgularını
içermektedir. Makaleye ulaşmak için tıklayınız.
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Yayınlar
ENETOSH 2020 Bülteni Yayımlandı
Yılda bir kez yayımlanan ENETOSH haber bülteninin
bu yıl Eylül ayında yayımlanan 18. sayısında yer alan
makaleleri detaylıca incelemek için tıklayınız.
•

İnsana yakışır iş ve yükseköğrenim ile teşvikibir beka meselesi mi?

•

İş

sağlığı

ve

güvenliği

perspektifinden-

koronavirüsü salgınının yüksek öğretimdeki
etkisi.
•

Gelecek nesil çalışanlarında iyi bir kas iskelet
sağlığı oluşturmak

•

Hareket Halindeki Okullar - temel eğitimde
daha aktif okul kültürü

•

Kiron; mülteciler için sosyal sorumluluk ve
profesyonelliği birleştiren eğitim platformu

•

Avustralya Mesleki Sağlık Derneği

•

OSHversity’nın tanıtımı

•

OSHAfrica ve ENETOSH arasında imzalan Mutabakat Zaptı

•

OSHversity’den okulların yeniden açılmasına yönelik COVID-19 müdahale eğitimi

KOBİ’lere Yönelik COVID-19 Kontrol
Listesi
ILO, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin COVID19
risklerini
değerlendirebilmesi
ve
çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını korumak
için önlemler alabilmesi için bir kontrol listesi
hazırladı. Kontrol listesine ve bu konuda
farkındalık yaratmak için hazırlanan videoya
ulaşmak için tıklayınız.
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Dijital Araçlar
OiRA Araçları Risk Yönetimini Destekliyor
Spor ve rekreasyon sektörleri yüksek iş
kazası oranınlarına sahiptir. Kapsamlı
bir risk değerlendirmesi, uygun risk
yönetimi ve çalışanların korunmasına
yönelik ilk adımdır. OiRA, Çevrimiçi
etkileşimli Risk Değerlendirmesi, bu
alanda kullanıcılarına dört araç sunuyor.
AB sosyal tarafları tarafından geliştirilen
araçlar; fitness merkezleri, aktif boş
zaman etkinlikleri ve profesyonel
sporlar gibi çok çeşitli alanlara destek
veriyor. Ayrıntılar için tıklayınız.
OiRA ayrıca otomotiv sektörü için ikisi yeni geliştirilen dokuz tane araç sunuyor. Araçların
kullanımı, işverenlerin işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsemesini ve çalışanları risk
değerlendirme sürecine dahil etmesini sağlayan etkili bir stratejidir. Araçlara ulaşmak için
tıklayınız.

Dijital Araçlar Bölümü
sona erdi.
Sırada Etkinlik ve
Eğitimler var!
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Etkinlik ve Eğitimler
Anomali Tespiti ve Benzer Olaylar
İstenmeyen Sonuçları Nasıl Azaltır

Veriler, günümüzün petrolüdür ve değeri
genellikle keşfedilememiş veya görülemez
durumdadır. Güvenlik endüstrisi bir istisna
değildir. İSG uzmanlarına, sosyal medyadan,
giderek genişleyen IOT (nesnelerin interneti)
ve sistem entegrasyonlarına kadar artan
miktarda veri ve artan sayıda kaynak
sunulmaktadır.
Değişen verilerin miktarı ve sıklığı nedeniyle
çok değerli olan, veriyi anlama fırsatı kolayca
gözden kaçabilir. Veriyi anlamayı otomatik
olarak daha hızlı ve daha verimli bir şekilde
elde etmenin bir yolu, anormallik algılama
yöntemlerini ve benzer olay araçlarını
kullanmaktır. Bunlar, güvenlik verilerindeki
değişiklikleri veya kaymaları veya daha önce
görülmemiş olan benzer olay modellerini
otomatik olarak algılamak için güçlü bir kanal
sağlar. IOSH’un düzenlemiş olduğu webinarın
videosunu izlemek için tıklayınız.

EU-OSHA Kas-İskelet Sistemi
Hastalıkları Webinarı

EU-OSHA’nın 2017 yılında başlattığı işle ilgili
kas-iskelet bozuklukları üzerine çok yıllık
araştırma programı kapsamında, araştırma
raporları ve makalelerden pratik araçlara ve
kas-iskelet sistemi hastalıkları veritabanına
kadar çeşitli çıktılarla sonuçlanan bir dizi proje
yürütülmüştür.
22 Ekim’de EU-OSHA’nın gerçekleştireceği
Webinar,
uzmanların
desteğiyle
gerçekleştirilen bu araştırmanın bazı temel
bulgularını sunacaktır. Detaylara ulaşmak için
tıklayınız.
Kampanya kapsamında gerçekleştirilen veya
gerçekleştirilecek diğer etkinliklere ulaşmak
için tıklayınız.

EU4FairWork Kampanyası
Kayıtsız çalışanlar genellikle tehlikeli çalışma
koşullarına, daha düşük ücretlere ve çalışan haklarının
ihlaline tabidir. Kayıtlı çalışma herkesin hakkıdır. Mart
2020'de, kayıtdışı çalışmalarla mücadele eden Avrupa
Platformu, Avrupa Çalışma Otoritesinin katılımıyla
kayıtlı çalışmanın faydalarına ilişkin ilk AB
kampanyası olan EU4FairWork'ü başlattı. Kampanya,
21-25 Eylül 2020’de Eylem Haftası düzenliyor.
Kampanya detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
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Etkinlik ve Eğitimler
Ekim Ayında Düzenlenecek
IOSH Webinarları ve Sanal
Toplantıları
Aşağıda birkaç örneği verilen, IOSH’un
Ekim ayında düzenleyeceği tüm sanal
etkinliklerin listesine ulaşmak için
tıklayınız.
✓
✓
✓
✓

İş sağlığı ve güvenliği risk iletişimi, 07 Ekim Çarşamba, 16.00 (BST)
Yol riskleri, 08 Ekim Perşembe, 11.00 (BST)
İnşaatta geçici işler, 08 Ekim Perşembe, 18.30 (BST)
Ruh sağlığı için mücadele - İSG profesyonelleri nasıl bir etki yaratabilir?, 13 Ekim Salı, 12.3013.30 (BST)
✓ COVID-19 krizinde sendikaların perspektifi, 14 Ekim Çarşamba, 18.00-19.00 (BST)
✓ Davranışsal Güvenlik Sihir Değildir, Ama Olabilir!, 28 Ekim Çarşamba 18.00-19.00 (BST)

17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü
Her yıl 17 Eylül günü kutlanan Dünya Hasta
Güvenliği günü kapsamında ICOH sanal bir
organizasyon
düzenlemiştir.
Mevcut
COVID-19 salgını ile toplum için yeterli
sağlık
hizmetleri
sağlayabilen
sağlık
sisteminin sürdürülebilmesi için eğitimli,
güvenli ve sağlıklı bir iş gücüne duyulan
ihtiyacın önemine değinilen bu etkinlik ile
sağlık
çalışanlarının
da
önemi
vurgulanmıştır. Etkinlik hakkında detaylı
bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

AB Basın Toplantısı: 2020-22
'Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafiflet'
Kampanyasının Başlatılması

Sırt, boyun ve omuz ağrısı gibi işle ilgili kasiskelet sistemi hastalıkları önlenebilir ve
yönetilebilir.
EU-OSHA
ve
ortakları,
Avrupa'daki işyerlerine bilgi, ipucu ve araçlar
getirerek kas-iskelet sistemi hastalıklarıyla
mücadeleyi her sektörden çalışan için öncelik
haline getirmeyi amaçlamaktadır.
EU-OSHA, 12 Ekim’de gerçekleştireceği basın
toplantısıyla 'Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir
2020-22' Kampanyasını başlatıyor. Basın
toplantısı kampanyanın sunumu ve
SoruCevap oturumu içermektedir. Toplantının
ayrıntıları için tıklayınız.
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Etkinlik ve Eğitimler
Mikroöğrenme Yoluyla Daha Çevik Bilgi Paylaşımı
COVID-19 krizi, uzaktan çalışma koşullarını ele almaya ve
çalışanların ihtiyaçlarına yanıt vermeye odaklanarak daha çevik
bilgi paylaşımı için yeni gereksinimler ve senaryoları getirdi.
Bilgi hacmi ve konunun ağırlığı nedeniyle, doğru bilgiyi doğru
zamanda doğru kitleye dağıtma yeteneği çok önemlidir. Bu
webinar, mikro öğrenme gibi özel ve hedefli eğitim
stratejilerinin riski azaltmaya ve kuruluş genelinde bilgi
aktarımını kolaylaştırmaya nasıl yardımcı olabileceğini vurgulamaktadır. IOSH’un düzenlemiş
olduğu webinar’ın videosunu izleyebilmek için tıklayınız.

Şimdinin Ötesinde: Bir Pandemiden
Kurtulmak İçin İhtiyacınız Olan İSG
Yetkinlikleri

Webinar’da,
İSG
profesyonellerinin
pandemiyle baş etmek için sahip olması
gereken
yetkinlikler
ele
alınmıştır.
Webinar’da, Slater & Gordon UK, Future
Leaders Community, Shirley Parsons ve
Health and Safety Co-op kuruluşlarının
yetkilileri panelist olarak yer almıştır.
IOSH’un düzenlemiş olduğu webinar’ın
videosunu izleyebilmek için tıklayınız.

Fin Okulları Harekette Projesi Webinar
Serisi

“Fin okulları harekette" projesi web semineri
serisinin ikinci bölümü 24.09.2020 Perşembe
günü saat 9.00-10.30 (UTC) arasında
gerçekleştirilmiştir.
Üç web semineri
oturumunun ilki “Fin okulları harekette”
programına genel bir bakış temasında Haziran
ayında yapılmıştır. ENETOSH’un duyurusunu
yaptığı dizinin üçüncü bölümü ise Kasım
ayında gerçekleşecek olup webinarlar ile ilgili
detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

IOSH Webinar Kayıtları
Web seminerleri, İSG bilgisinin ve İSG alanındaki sürekli
mesleki gelişimin güncel tutulması için idealdir. IOSH
grupları ve diğer IOSH ağlarının çeşitli konularda
düzenli olarak organize ettikleri web seminerlerinin
kayıtlarının sınıflandırılmış bir şekilde sunulduğu
sayfaya ulaşmak için tıklayınız.
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Anketler
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini
Uyguladınız Mı? ISO 2020 Anketine Şimdi
Katılın
ISO 45001 sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
için gereksinimleri belirtir ve kullanımı için rehberlik
eder. Bu sistemler, kuruluşların işle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları önleyerek ve ayrıca iş sağlığı
ve güvenliği performansını proaktif olarak iyileştirerek sağlıklı işyerleri sağlamalarına olanak tanır.
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) her yıl ISO 45001 İSG sistemleri anketini başlatır.
Anketin sonuçları, İSG yönetim sistemleri için ISO standardı hakkındaki kullanıcı görüşlerine
yönelik önemli bir içgörü sağlar.
Ankete katılmak için son tarih 1 Kasım 2020. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Anketler Bölümü sona
erdi.
Sırada Uluslararası
İşbirliklerinden Güncel
Haberler var!
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Uluslararası İşbirlikleri
Güncel Bilgiler
EU-OSHA Sağlıklı
İşyerleri Kampanyası
2020-2022 Açılış Toplantısı
EU-OSHA’nın
yürüttüğü
başlıca faaliyetlerden biri olan
“Sağlıklı İşyerleri Kampanyası”
2000
yılından
itibaren
belirlenen
bir
ana
tema
üzerinden gerçekleştirilmekte
olup şu ana kadar toplam 15
farklı
konuda
kampanya
organize edilmiştir.
2020-2022 yılları arasında ana
teması “Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir: Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları” olan kampanya ile işle
ilgili kas iskelet sistemi hastalıklarının tüm sektörleri ve işleri etkilediği konusunda farkındalığı
artırmayı ve ilgili hastalıkların önlenebilir ve yönetilebilir olduklarını göstermeyi amaçlamaktadır.
Kampanyanın açılışı 9-10 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Açılış aktiviteleri
kapsamında bir ana oturum ve 3 farklı konuda çalıştay düzenlenmiştir. Ana oturumda kampanya
konusu ile ilgili güncel veriler, ne amaçlandığı, hangi paydaşlar ile çalışılacağı ve takvim
konusunda bilgiler paylaşılmıştır. Düzenlenen çalıştaylarda etkili iletişim teknikleri, başarılı
çevrimiçi toplantılar için ipuçları ve paydaşlar ile işbirliği konuları ele alınmıştır. Toplantılara
ülkemiz adına Uluslararası İşbirlikleri Birimi katılım sağlamıştır.
Ajans’ın İcra Direktörü Christa Sedlatschek
konuşmasında
çalışma
ortamlarının
ve
şekillerinin
hızla
değişikliğe
uğradığını
vurgulayarak,
yeni
risk
faktörlerinin
oluştuğunu ve dolayısı ile İSG yönetiminde
yeni zorlukların ortaya çıktığını belirtti.
Pandemi nedeniyle evden/uzaktan çalışma
modellerinde büyük bir artış olduğunu, bu
modellerin kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını
artırdıklarını ve bu nedenle Kampanya ana temasının her zamankinden daha önemli olduğunu
sözlerine ekledi. Toplantı ile ilgili detaylı bilgi almak için Uluslararası İşbirlikleri Birimi ile
iletişime geçebilirsiniz.
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Uluslararası İşbirlikleri
Güncel Bilgiler
Türkiye’nin Eş Başkanlığını Yürüttüğü G20 İSG Uzmanları
Ağı Toplantısı ve Kampanyası
G20 İSG Uzmanları Ağı, G20 İstihdam
Çalışma Grubu (EWG) bünyesinde,
2015 yılında ülkemizin G20 dönem
başkanlığında kurulmuştur. Kuruluş
amacı G20 üyesi ülkeler arasında İSG
alanında iyi uygulamaların ve bilgi
paylaşımının sağlanması olan Ağ’ın eş
başkanlığı Amerika Birleşik Devletleri
ile
ülkemiz
adına
Genel
Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
10. Uluslararası İSG Kongresi’nde gerçekleştirilmesi planlanan ve pandemi nedeniyle iptal olan
toplantı 23 Eylül 2020 tarihinde 15:00-16:30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
Ülkemiz ve ABD’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya 16 farklı ülkeden ve 4 uluslararası kuruluştan
toplam 39 temsilci katılmıştır.
Toplantı’nın açılışı, ülkemiz adına Genel Müdürümüz Sayın Cafer Uzunkaya, ABD’yi temsilen
Çalışma Bakanlığı Yardımcı Müsteşar Vekili Mark Mittelhauser ile G20 Dönem Başkanı Suudi
Arabistan adına Çalışma Ortamını Geliştirme Genel Müdürü Majed Alfuwaiz’in konuşmalarıyla
gerçekleşmiştir.
ILO temsilcisi Joaquim Pintado
Nunes’in
ILO’nun
pandemi
döneminde yaptığı çalışmaları içeren
sunumunun ardından, ilk oturumda
Ağ’ın üç yıllık
çalışma
planı
değerlendirilmiş (2019-2021), ikinci
oturumda ise Ağ Kampanyası için
ülkemiz
tarafından
hazırlanan
çalışmanın
sunumu
gerçekleştirilmiştir.
Kapanış
oturumunda Ağın ABD eşbaşkanı
Zhao Lİ ile ülkemiz adına eşbaşkan
Selçuk YAŞAR karşılıklı olarak her iki
ülkenin gayretlerinden dolayı ve ülkelerin temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini
sunmuşlardır. Toplantının çıktıları Ağ’ın önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutacaktır.
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BÜLTENİMİZİN İLK BEŞ
SAYISINI OKUDUNUZ MU?
OKUMADIYSANIZ
dgosh@ailevecalisma.gov.tr
e-posta adresinden talep
edebilirsiniz.

Sayfa 25 / 26

facebook.com/isggmd

youtube.com/isggmd

instagram.com/isggmd

twitter.com/isggmd

Uluslararası İşbirlikleri Bülteni Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma
Uluslararası İşbirlikleri Bülteni Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO), Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), Uluslararası İş
Örgütü (ILO), Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), Uluslararası İş Sağlığı
Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (IOSH), İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu (ICOH),
ve Güvenliği Enstitüsü (IOSH), İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu (ICOH), Avrupa İSG
Avrupa İSG Eğitim, Öğretim Bilgi Ağı (ENETOSH) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
Eğitim, Öğretim Bilgi Ağı (ENETOSH) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından
tarafından paylaşılan haberler, yayınlar, dijital araçlar, kampanyalar, etkinlik ve eğitimler
paylaşılan haberler, yayınlar, dijital araçlar, kampanyalar, etkinlik ve eğitimler ile anketleri
ile anketleri sizlerle paylaşıyor. Bültene ilişkin görüş ve önerilerinizi iletmek için
sizlerle paylaşıyor. Bültene ilişkin görüş ve önerilerinizi iletmek için
dgosh@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
dgosh@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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