
 

 

Vážení, dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář  

 

„ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ SI POSVÍTÍ NA FYZICKOU ZÁTĚŽ“ 
Evropská kampaň BOZP 2020 – 2022 

 

On-line seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra a Výzkumným ústavem 

bezpečnosti práce, v.v.i. v rámci celoevropské kampaně 
 

Zdravé pracoviště 2020 – 2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. 

 

On-line seminář se koná  
 

ve čtvrtek 8. října 2020 od 9 hodin  
 

Cílem odborného on-line semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající 
se muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací a zvýšení povědomí o rizicích, která představují. 

Kromě aktuálních informací ve vztahu k vlastní kampani EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště si 
posvítí na fyzickou zátěž“ zahrnuje seminář přednášky na tato témata: 

 

• Zdraví pohybového aparátu 

• Ergonomické a psychosociální aspekty práce z domova 

• Zdraví při práci v nečekaných krizových situacích – individuální vyšetření. 

• Novinky v oblasti záchrany lidského života: Přístroj automatický externí defibrilátor (AED) – 
zástava srdce a její úskalí 

• Ergonomie aneb Jak si přizpůsobit pracovní místo a respektovat varovné signály těla 

• Roušky vs. Respirátor aneb Charakteristiky druhů ochrany dýchadel a jejich členění a 
možné kombinace 

• Kontrola BOZP odborovými organizacemi aneb Rozdíl mezi výkonem kontroly členy 
místních organizací a svazovými inspektory 

• Problematika stavebně technické prevence z hlediska PO 

• Legislativa a poznatky v oblasti BOZP 

 

V případě zájmu o účast na tomto on-line semináři se prosím registrujte co nejdříve! 

 

Podrobné informace týkající se připojení k tomuto on-line semináři vám budou v dostatečném 
časovém předstihu doručeny na e-mail, který uvedete při registraci. K účasti na on-line semináři 

postačí připojení k internetu a internetový prohlížeč. 

 

Podrobný program on-line semináře naleznete v příloze této pozvánky. 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

Dr. Christa Sedlatscheková, 
ředitelka Evropské agentury pro BOZP, Bilbao 


