Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář

„NEBEZPEČNÉ LÁTKY A BEZPEČNÁ PRÁCE PRO VŠECHNY“
Akci pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
ve spolupráci s Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky

ve středu 7. listopadu 2018 9.30 – 15.00h
v zasedací místnosti Centra pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3
Akce se koná v rámci dvouleté kampaně EU-OSHA „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“.
Je určena všem firmám, kterým není lhostejné, v jakém prostředí a s jakými látkami pracují jejich zaměstnanci.
Seminář představí program kampaně za zdravé pracoviště, neboť do jejího průběhu mohou zasáhnout aktivně
i firmy samy (a také soutěžit).
Program semináře se zaměří hlavně na to, jak zvolit lepší a zdravější pracovní postupy, čeho se vyvarovat při práci
s nebezpečnými látkami, které jsou všude kolem nás, a o to více na pracovištích, kde se s nimi přímo pracuje.
Akce nebude zaměřena jen na práci s chemickými látkami!
Přednášející uvedou, jak zvýšit ochranu před dlouhodobým vlivem nebezpečných látek na pracovištích, a budou
také prezentovat poznatky z výzkumů ohrožení pracovníků v prašném či jinak nebezpečném prostředí.
V neposlední řadě budou předvedeny elektronické nástroje OiRA, vyvinuté EU-OSHA, které pro jednotlivé obory
umožňují zpracovat si vlastní analýzu rizik na pracovišti.
O svůj konkrétní přístup k nakládání s nebezpečnými látkami se s účastníky akce podělí i jedna z firem na českém
trhu. A pokusíme se na některých příkladech ukázat, jaké nástrahy čekají firmy v oblasti BOZP při práci v zahraničí.
Účast je zdarma, pozvání zahrnuje i občerstvení během akce.

V případě Vašeho zájmu o účast vyplňte, prosím, připojenou přihlášku a odešlete ji na e-mail,
který je v přihlášce uvedený, nejpozději do 1. listopadu 2018.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu vyplňte a zašlete přihlášku co nejdříve.
Podrobný program semináře naleznete v příloze této pozvánky.
Těšíme se na Vaši účast.
Dr. Christa Sedlatscheková,
ředitelka Evropské agentury pro BOZP, Bilbao
PhDr. Marie Pavlů, CSc.
ředitelka EEN při Centru
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Informace k dopravě na místo konání semináře
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Tramvají 10, 11, 16, 26 (č. 26 – přímý spoj z Hl. nádraží) do zastávky Mezi Hřbitovy, dále pěšky: před
čerpací stanicí ÖMV doprava ulicí U Nákladového nádraží, podél zdi cca 10 min, nebo
Metrem A do stanice Želivského, výstup z metra směr Malešice, obejít celý areál hřbitova, 15-20 min
Autobusem 155 nebo 207 do zastávky Třebešín
Parkování před budovou zdarma, na místech vyhrazených pro CRR (v omezeném množství)

