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Про участь профспілок у здійсненні 
заходів з нагоди Дня охорони праці

Напередодні Дня охорони праці, який буде відзначатися в Україні 28 квітня 
2020р., Центральний комітет профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної 
промисловості України звертається до Вас з пропозицією взяти активну участь у 
визначенні та реалізації заходів з нагоди цієї соціально важливої акції.

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

Девіз Дня охорони праці у 2020 році за рекомендацією Міжнародної організації 
праці -  «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати 
життя»).

Вибір теми в цьому році присвячений боротьбі з пандемією смертельно 
небезпечної недуги коронавірусної хвороби СО\/Ю-19, яка сьогодні вже панує у 
всьому світі.

У цих умовах профспілкові організації всіх рівнів повинні співпрацювати з 
відповідними органами державної влади, місцевого самоврядування і роботодавцями 
для досягнення результативності заходів з нагоди Дня охорони праці та пом’якшення 
наслідків поширення коронавірусної інфекції на робочих містах, а також для 
підвищення ефективності громадського контролю за станом безпеки і умов праці в 
цілому.

Кроки спрямовані на збереження здоров’я та працездатності працюючих, 
безпосередньо впливають на подальший економічний, соціальний та духовний 
розвиток будь-якого суспільства та будь-якої держави.

Сподіваємося у термін до 15 травня поточного року одержати від Вас певну 
інформацію, яка буде узагальнена і обов'язково використана для підтвердження 
реального вкладу профспілок у зазначену важливу справу -  проведення в Україні 
Дня охорони праці.

Закликаємо всіх долучитися до відзначення Дня охорони праці в Україні 
та забезпечити широку інформаційну компанію для захисту та збереження 
життя та здоров’я працівників.

Додаток: 1. Звернення організаційного комітету. ч
2. Контрольний перелік заходів.

Голова Центрального
комітету профспілки С.П. Комишев

Білик В.І. 
(056)372-59-25


