FONDAT ÎN FEBRUARIE 1990

WWW.VOCEA.MD

№ 16 (1500)

ZIAR NAŢIONAL

Munca decentă și sănătatea,
în vizorul liderilor sindicali
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VINERI, 30 APRILIE 2021

PUBLICAŢIE PERIODICĂ A CONFEDERAŢIEI
NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA
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FSCM a avut grijă de membrii săi
chiar și într-o perioadă extrem de dificilă

Hristos a înviat!

Sărbătorile de Paște să vă aducă pace și iubire în case

Mesaj
de felicitare

Stimați frați și surori,
Vă felicit din suflet cu
prilejul Sfintelor Sărbători
de Paște!
Fie ca lumina Învierii
Mântuitorului să vă călăuzească în tot ceea ce
faceți, să vă aducă în suflet
liniște, pace, iar lăcașurile
să vă fie pline de armonie,
fericire și multă iubire.
Să aveți parte numai de
bucurii, să vi se împlinească toate visele și speranțele
alături de cei dragi.
Hristos a înviat!

Oleg Budza,
președinte al CNSM

Actual

Salarii
mai mari

Deputații au examinat și
aprobat, în prima lectură,
o inițiativă legislativă care
prevede majorarea salariilor
cu 40% personalului angajat în instituțiile medicosanitare publice.
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Pe 30 aprilie
este Ziua Televiziunii
Naționale.
Pe 1 mai este Ziua
Internațională
a solidarității
oamenilor muncii;

pe 2 mai – Paștele;
pe 3 mai – Ziua
Mondială
a libertății presei.

Securitatea și sănătatea în muncă
implică solidaritate și responsabilitate
În perioadă generată de pandemie, avem de a face cu un domeniu
de politici deosebit de important
Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md

Ziua Mondială a Securității şi
Sănătății la locul de muncă, marcată anual pe 28 aprilie, a reunit,
în cadrul unei ședințe tripartite,
sindicate, patronate, reprezentanți
ai ministerelor și ai Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS), care au
avut inclusiv rolul de moderatori ai
evenimentelor. Cu această ocazie,
mișcarea sindicală din lume come-

morează Ziua internațională a lucrătorilor decedaţi și răniți. Pentru
a onora memoria victimelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, se organizează simultan
acțiuni de conştientizare şi informare a populației în întreaga lume.
Tematica Zilei Mondiale a Securității şi Sănătății la locul de muncă pentru anul 2021 este „Anticipați,
pregătiți-vă și răspundeți la crize Investiți acum în sisteme de securitate și sănătate reziliente la locul
de muncă”. Tematica recunoaște

impactul pe care l-a avut pandemia globală COVID-19 asupra vieții
noastre profesionale.
Simt nevoia de a începe acest
material cu câteva date statistice
triste, pentru a atrage atenția celor
care pot schimba într-un fel sau altul această realitate dură. Anual, în
lume se produc peste 2,3 milioane
de decese, din cauza accidentelor
de muncă şi a vătămărilor profesionale. E greu de crezut, dar este
o cifră comparabilă cu numărul de
victime dintr-un război.

Organizația Internațională a
Muncii (OIM) estimează că, anual,
peste 313 milioane de lucrători suferă accidente urmate de incapacitate temporară de muncă şi se produc aproximativ 160 de milioane de
cazuri de îmbolnăviri profesionale.
Zilnic, se înregistrează aproximativ
6.400 de decese ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi că, în fiecare zi, aproximativ 860.000 de lucrători sunt
vătămaţi la locul de muncă.
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