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 ها به بحران ییو پاسخگو گیآماد ،ینیب شیپ

 نماییم  یگذارهیسرماای حرفهو بهداشت  یمنیا هایدر نظام آوریبرای افزایش تاباکنون هم

 در ایسابقهبی هایچالش با را مردم عموم و کارگران کارفرمایان، ها،دولت 91-کووید بیماری یگیرهمه

روز جهانی ایمنی و . به همراه داشته است کار دنیای بسیاری را در تأثیرات ومواجه نموده است  ویروس با رابطه

ای هتقویت سیستمهای بر روی استراتژیها و تجربیات دنیای کار، س آموختهبا استفاده از درای بهداشت حرفه

ای در برابر های ایمنی و بهداشت حرفهآوری سیستمتاببا هدف افزایش  (OSH) ایحرفه بهداشت و ملی ایمنی

  .تمرکز خواهد داشتحال و آینده  پیش رو درهایی بحران

 جا همه در عنوان یک بحران جهانیهب ،0202سال اوایل در شیوع زمان از 91-کووید گیرهمه بیماری

 ست،ا داده قرار تأثیر تحت را کار دنیای هایجنبه همه تقریباًگیر، همه این بیماری. است داشته عمیقی تأثیرات

منجر به  که( OSH) ایحرفه بهداشت و ایمنیمربوط به  خطرات تا کاری هاییطمح در ویروس انتقال خطر از

 ستفادها های کاری جدید از قبیلشیوه شده است. ویروساین  انتشار کاهش می برایاقدامات مه گیریشکل

ایمنی و  بالقوه خطرات از طرفی اما است هنمود فراهم کارگران برای را زیادی هایفرصت ،دورکاری از گسترده

 به همراه داشته است. در محیط کار نیز  را خشونت و اجتماعی -روانی خطرات به ویژه ،(OSH) ایحرفهبهداشت 

سیستم مدیریت ایمنی و عناصر کارگیری ه بر روی ب 0209 سال ایروز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه

، تمرکز ( آمده است981) شماره  0222ای ای که در ساختار کنواسیون ایمنی و بهداشت حرفهبهداشت حرفه

اهمیت گیری ویروس کرونا چگونه بحران همهدهد که ای نشان میگزارش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه. دارد

ای هم در سطح ملی و هم ( شامل خدمات بهداشت حرفهOSHای)بهداشت حرفهیستم مدیریت ایمنی و قویت ست

 . را اثبات نمود هادر سطح شرکت

 تاهمی خصوصدرو افزایش تبادل نظر  آگاهی سطح ارتقای برای فرصت این ازسازمان بین المللی کار 

 در کشوری و ایمنطقه هاینمونه از استفاده با ایایمنی و بهداشت حرفه آوری سیستمتاب بر روی گذاری سرمایه

 .کرد خواهد استفاده ،کار محل در 91-کووید گسترش از جلوگیری و کاهش

 


