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28 април - Международен ден за 
безопасност и здраве на работното място 

 

На 28 април отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа. На тази 

дата всяка година цялата световна общественост изразява почитта и солидарността си към 

загиналите и пострадалите при трудови злополуки и техните семейства. 

Световният ден за безопасност на труда (по инициатива на ООН) се чества всяка 

година, за да насочва към ангажираността за безопасността на работното място и 

съзнанието за измеренията и последствията от трудови инциденти и заболявания, за 

необходимостта от поставяне на безопасността и здравето на работното място на световен и 

национален дневен ред 

Признавайки голямото предизвикателство, пред което са изправени правителствата, 

работодателите, работниците и цели общества в световен мащаб за борба с пандемията 

COVID-19, Световният ден за безопасност и здраве при работа през 2022 година  е 

фокусиран върху необходимите действия за постигане на нулева смъртност на работното 

място.  

Целта е да се стимулира социалния диалог за безопасност и здраве при работа, както 

и да се подобрява  осведомеността относно безопасните практики на работните места и 

ролята, която имат службите по трудова медицина. Усилията се фокусират и върху 

средносрочните и дългосрочните мерки, както и  интегрирането им  в системите и 

политиките за управление на безопасност и здраве при работа на национално и 

корпоративно ниво. 

На 28 април по целия свят работниците и техните синдикални представители 

провеждат събития, демонстрации, бдения и редица други дейности за отбелязване на деня. 

На този ден НФТ”Химия и индустрия” и синдикалните представители в 

предприятията обявят началото на десетдневната синдикалната акция "Отговорно към 

безопасността и здравето на работното място" за необходимостта от отговорно отношение 

към безопасността и здравето при работа, превенцията и политиката за безопасност и 

здраве на работното място като неотменна част от социалния диалог.  

Една отговорност на синдиката и работодателя, послание, че безопасността и 

здравето при работа са освен задължение на работодателя, а също така и обща отговорност 

и с това компромис не може да има.  
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