Güvenli Çalışma
Güvenlik ve sağlığın önemini iş
yerindeki herkesin anlaması gerekir

IOSH olarak eğitimlerimizin katılımcılarını güvenlik ve sağlık konularına eğilmeye gerçek anlamda teşvik
etmemiz gerektiğinin farkındayız. Öğrenme sürecini eğlenceli ve ufuk açıcı kılabilirsek, hayati önem
taşıyan güvenlik ve sağlık mesajlarının hedefine ulaşma olasılığı da yüksek olur.
Güvenli Çalışma, güvenlik ve sağlık
eğitimi açısından tamamen farklı
bir yaklaşımdır. Eğlenceli olması ve
insanların kendilerini tamamen vermesi
amaçlanarak tasarlanan yüksek etkili
bir programdır. Birinci sınıf ve alan
terminolojisi barındırmayan içeriği,
rahatsızlık verici hukuk dili değil,
insanların uygulamalı olarak bilmesi
gerekenler temel alınarak hazırlanmıştır.
Güvenli Çalışma kime hitap ediyor?
Güvenli Çalışma, dünya çapında
herhangi bir sektörde herhangi bir
düzeyde görev yapan, güvenlik ve
sağlığın temel unsurları hakkında
bilgisini geliştirme ihtiyacı duyan kişilere
yöneliktir. İş yerindeki herkesin niçin
«güvenli çalışmak» zorunda olduğunu
anlamasını sağlar ve bunu keyifli bir
yolla yapar.
İşletme bundan ne gibi faydalar sağlar?
- Tasarımı ve kalite kontrolü güvenlik
ve sağlık uzmanları için Sözleşmeli/
İmtiyazlı kuruluş olan IOSH tarafından
gerçekleştirilen bir eğitim programına
dahil olmanın getirdiği gönül rahatlığı
- Program, değerlendirme dahil sadece
bir gün içinde tamamlandığından,
çalışma günü ve vardiyaları açısından
en alt düzeyde kayıp

- Sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili

-

temel bilgilerin müstakil tek bir
oturumda işlenmesi sayesinde
etkin ve etkili öğrenme
Çalışanlarının dünya çapında
tanınan, saygın ve sertifikalı bir eğitim
almasını sağlama
Kurs boyunca öğrenilenlerin
pekiştirilmesine yardımcı olmak
amacı taşıyan, dünyanın dört bir
yanından derlenmiş akılda kalıcı ve
düşünmeye teşvik edici bilgiler ve
örnek olay incelemeleri. Her modül,
çalışma ortamında karşılaşılan gerçek
durumlardan alınan senaryolarla
desteklenir. Kurs, içerdiği interaktif
oyun ve sınavlarla katılımcıların
alışılmışın dışında yöntemlerle
öğrenmesine yardımcı olur.

Güvenli Çalışma kapsamında işlenen
konular…
- İş güvenliği ve sağlığına ilişkin özet
- Tehlike ve riskin tanımlanması
- Yaygın tehlikelerin tanımlanması
- Güvenlik performansının geliştirilmesi
Başarılı katılımcılar, bir IOSH Güvenli
Çalışma sertifikası ve/veya başarı belgesi
ile ödüllendirilir.

Ne gibi sonuçlar almayı bekleyebilirim?
- Hastalık ve kaza nedeniyle
kaybedilen saat sayısının daha
az olması sayesinde daha yüksek
verimlilik
- Şirket genelinde güvenlik farkındalığı
kültürünün gelişmesi ve güvenlik
önlemlerinin değerinin daha iyi
anlaşılması
- Çalışanların aktif şekilde katılımı ile iş
yerinin daha iyi hale getirilmesi
- Tedarik zinciri içinde itibar artışı
Güvenli Çalışma,sizlere IOSH’nin onaylı
eğitim sağlayıcıları ağı aracılığıyla
ulaştırılmaktadır.
Yardıma veya daha fazla bilgiye mi
ihtiyacınız var?
www.iosh.com/workingsafely
E-posta: courses@iosh.com

Tel: +44 (0)116 257 3100
www.iosh.com
twitter.com/IOSH_tweets
facebook.com/IOSHofficial
tinyurl.com/IOSH-linkedin
youtube.com/IOSHchannel
instagram.com/ioshofficial

IOSH, güvenlik ve sağlık uzmanları için
Sözleşmeli/İmtiyazlı bir kuruluştur. 130'dan fazla
ülkede 47.000'den fazla çalışanı ile dünyadaki en
büyük profesyonel sağlık ve güvenlik kuruluşuyuz.
Standartları kendimiz belirliyoruz ve üyelerimizi
kaynaklar, rehberlik, etkinlikler ve eğitimlerle
destekliyor, geliştiriyor ve birleştiriyoruz. Sektörün
sesi oluyor ve milyonlarca çalışanı etkileyen
sorunlara ilişkin kampanyalar yürütüyoruz.
1945 yılında kurulan IOSH, uluslararası STK
statüsüne sahip onaylı bir yardım kuruluşudur.

İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu
1945 yılında kurulmuştur
2003 yılında Kraliyet İmtiyaz Belgesi almıştır
İngiltere ve Galler'de 1096790 numara ile tescilli hayır
kuruluşudur
İskoçya'da SC043254 numara ile tescilli hayır kuruluşudur
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