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עומס חום יולי-אוגוסט
שלום לכולם,

אנו נמצאים בשיאה של העונה החמה. עונה המשלבת מציאות של מזג אוויר יבש יחד עם טמפרטורות גבוהות. בשנים 
האחרונות, יותר ויותר מחקרים מצביעים על עלייה מתמדת בחום בכל העולם. בכל עונה העובדים ניצבים אל מול אתגרים 
בכל הנוגע לבטיחות ובריאות בעבודה. בחודשי הקיץ, הקושי לעבוד לעתים רבות במרחב הפתוח, במזג אוויר חם ולעתים 

אף קיצוני, מצריך מהעובדים וממנהלי העבודה תשומת לב רבה.

העבודה בתנאי חום אינה רק עבודה בשמש הקופחת, אלא גם במפעלים, בחממות ובמגוון במקומות סגורים, עובדים רבים 
נחשפים לתנאי חום המשפיעים עליהם. נוסף על כך, היום אנחנו כבר יודעים כי המציאות שבה אנו חיים, יחד עם נגיף 
הקורונה, תישאר איתנו עוד זמן. הקושי בשילוב בטיחות ובריאות בעבודה יחד עם השמירה על כללי התו הסגול והמשך 

שגרת העבודה הוא רב.

אנו במוסד לבטיחות ולגיהות פועלים כל העת כדי להנגיש ולפשט את השילוב המורכב שבין עומסי החום, נגיף הקורונה 
והבטיחות בעבודה. מדריכי המוס”ל מגיעים לכל מקומות העבודה, אתרי הבנייה, המפעלים, המשקים החקלאיים ועוד, 

ומספקים את הכלים המקצועיים ביותר כדי לשמור על בטיחות ובריאות העובדים. 

המציאות הזו משפיעה על העולם כולו, תנאי החום משפיעים על תוצרי התפוקות בענפי המשק השונים. השפעתה של 
הקורונה על שגרת העבודה באה לידי ביטוי בכל העולם. כולנו נדרשים לעמוד בפני האתגר המורכב. אולם על כולנו לזכור 
בנגיף הקורונה תבוא על  לנו להימצא במציאות שבה המצב המורכב של עבודה בשילוב ההגבלות הקשורות  כי אסור 

חשבון הבטיחות והבריאות התעסוקתית בעבודה. 

בימים אלו, אנו נמצאים בעיצומו של קמפיין תקשורתי ארצי הבא להדגיש חובה זו. פרסום על גבי אוטובוסים בכל רחבי 
ישראל מדגיש את הצורך בהתגייסות כולנו למאבק בתאונות העבודה. פרסומת ברדיו קוראת לנו לדווח על מפגעי בטיחות 
שבהם אנו נתקלים, ולדווח למוקד הלאומי “קו החיים” ובכך להציל חיים. אנחנו במוס”ל ממשיכים כל העת להעניק את 
השירות המקצועי והמתקדם ביותר, במטרה להמשיך להציב את חשיבות תרבות הבטיחות בראש סדר העדיפויות, בכל 

תנאי מזג האוויר ובתוך מגבלות ההתמודדות עם נגיף הקורונה, וכל זאת, במטרה להציל חיים ממש.
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