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ДЕН НА ЗЕМЯТА
Ако всеки един от нас промени дори малко начина си на живот и обръща по-голямо внимание на
планетата ни, тя ще се превърне в райско кътче.
Нека да започнем заедно сега!
Какво можем да направим за нашата Земя?
 Да спираме водата , докато си мием зъбите – водата е безценен ресурс;
 Да не пазаруваме с найлонови торбички – една торбичка от плат заема малко място и може винаги
да ни е под ръка;
 Включете се в инициативи за почистване;
 лбПосадете дърво;
 Заменяйте обикновените крушки с енергоспестяващи;
 Изхвърляйте вашите отпадъци в определените за това места, а не където ви попадне;
 Купувайте тетрадки от рециклирана хартия;
 Събирайте отпадъците си разделно. Рециклирайте каквото можете.
Изменението на климата е важен въпрос от световно значение. За това действията за борба с
изменението на климата и за намаляване на емисиите на парникови газове са приоритет за ЕС. Поспециално, ръководителите на ЕС са поели ангажимента икономиката на Европа да се превърне в
икономика с висока енергийна ефективност и ниска въглеродна интензивност. ЕС си е поставил за цел до
2050 г. да намали емисиите на парникови газове с 80—95% в сравнение с нивата от 1990 г.
Първият пакет от мерки на ЕС в областта на климата и енергетиката е приет през 2008 г. и в него са
определени целите до 2020 г., но за да се гарантира повече сигурност за инвеститорите, е необходима
интегрирана рамка, която да обхваща периода до 2030 г.
Източник: http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/climate-change/
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28 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
“Защитено и здраво поколение” е темата на Световния ден по безопасност и здраве при работа през
2018 г. Ежегодно на 28 април Международната организация по труда (МОТ) фокусира вниманието на
световната общественост върху проблемите на работното място. Тази година организацията обединява
кампанията на Световния ден по безопасност и здраве при работа (SafeDay) с кампанията, посветена на
Световния ден срещу детския труд, който се отбелязва на 12 юни.

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа като информационна агенция на Европейския
съюз за здравословни и безопасни условия на труд, разработва статистики, наблюдава рисковете за
младите хора и съдейства за обмен на добри практики, които да им помагат да се предпазват на работното
място. За целта Европейска агенция за безопасност и здраве при работа следва Стратегическата рамка на
ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014–2020 г. и други важни стратегии и
програми на ЕС, например Европа 2020. В периода 2018-19 г Европейска агенция за безопасност и здраве
при работа провежда кампания „Здравословните работни места управляват опасните вещества“, която има
за цел повишаване на осведомеността относно рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното
място, и насърчаване на култура за превенция на риска.
Повече информация на : https://osha.europa.eu/bg

СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО
Мото за 2018 година: Здраве за всички
Чества се от 1948 г. по случай годишнина от влизането в сила на устава на Световната здравна
организация.
ЕС помага на националните правителства да се подготвят по-ефективно за сериозни заплахи за
здравето, които засягат няколко страни и да координират по-добре реакцията на тези заплахи.
Преди да бъдат пуснати на пазара, всички фармацевтични продукти в ЕС се одобряват на национално
равнище или на равнище ЕС. ЕС помага, когато е необходимо или просто по-лесно да се отиде на
лечение в чужбина.
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Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията,
публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза.

