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A Organização Internacional do Trabalho - OIT, instituiu o dia 28 de abril, como Dia Internacional em Memória 
das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, vindo criar consequentemente, o Dia Mundial da 
Segurança e da Saúde no Trabalho.  
 
No Brasil, foi instituída esta homenagem também, com a publicação da Lei 11.121/2005. 

 

Este ano a OIT escolheu como tema, Pare a Pandemia: A segurança e a saúde no trabalho podem 

salvar vidas! 
 

A OIT faz o seguinte comentário em seu portal, com sede em Genebra - Suíça. Eu traduzi para vocês: 
 

A pandemia está crescendo com o aumento contínuo das infecções por COVID-19 em algumas partes do mundo 
e a capacidade de sustentar taxas decrescentes em outras.  
 
Governos, empregadores, trabalhadores e suas organizações enfrentam enormes desafios enquanto tentam 
combater a pandemia do COVID-19 e proteger a segurança e a saúde no trabalho. Além da crise imediata, 
também existem preocupações sobre a retomada da atividade de maneira a sustentar o progresso feito na 
supressão da transmissão. 
 
O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho se concentrará no tratamento de surtos de doenças infecciosas 
no trabalho, com foco na pandemia de COVID-19.  
 
O objetivo é estimular o diálogo tripartite nacional sobre segurança e saúde no trabalho.  
 

A OIT está usando este dia para aumentar a conscientização sobre a adoção de práticas seguras nos 
locais de trabalho e o papel que os serviços de segurança e saúde ocupacional (SST) desempenham.  
 

Também se concentrará no médio e longo prazo, incluindo recuperação e preparação para o futuro, em particular 
a integração de medidas nos sistemas e políticas de gestão de SST nos níveis nacional e empresarial. 
 

Reconhecendo o grande desafio que governos, empregadores, trabalhadores e sociedades inteiras estão 
enfrentando em todo o mundo para combater a pandemia do COVID-19, o Dia Mundial da Segurança e Saúde 
no Trabalho se concentrará para enfrentar o surto de doenças infecciosas no trabalho, com foco no COVID - 19 
pandemia. 
 

Finalizando, está agendado e previsto para este ano, o XXII Congresso Mundial de Segurança e Saúde no 
Trabalho da OIT em Toronto, no Canadá. 
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