
„Pandemia COVID-19 jako czynnik stresowy w środowisku pracy –
nowe zagrożenia psychospołeczne i sposoby radzenia sobie z nimi”.

Z A P R O S Z E N I E
do udziału w bezpłatnym szkoleniu

dla pracodawców lub ich przedstawicieli

           Trwająca od ponad roku epidemia wirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na wszystkie sfery życia, w tym również na
środowisko pracy. Z dnia na dzień pracodawcy i  pracownicy zostali  zmuszeni do zmiany swoich zachowań i
nawyków oraz poradzenia sobie z wyzwaniami, których charakteru i skali jeszcze niedawno nikt się nie spodziewał.
Zachowanie dystansu fizycznego, praca w maseczkach, dezynfekcja rąk i pomieszczeń, praca zdalna, lockdown i
związane  z  nim  obostrzenia  to  tylko  część  trudności,  przed  którymi  stanęło  środowisko  pracy.  Tak  nagła  i
niespodziewana zmiana warunków pracy, stanowi niewątpliwie czynnik stresowy, negatywnie wpływający na stan
psychiczny osób aktywnych zawodowo. I choć długofalowe skutki pandemii poznamy dopiero za jakiś czas, już
teraz możemy obserwować jej wyraźny wpływ na relacje w miejscu pracy.

Jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa w pracy w nowej, pandemicznej rzeczywistości?  Państwowa Inspekcja
Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach w ramach realizacji programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie
negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt.: „Pandemia COVID-19
jako czynnik stresowy w środowisku pracy – nowe zagrożenia psychospołeczne i sposoby radzenia sobie z
nimi”.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu:

23 września 2021r. w godzinach 10:00 – 11.15, za pośrednictwem platformy internetowej.●

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 21.09.2021r. – mailowo na adres: pawel.rucinski@kielce.pip.gov.pl
(tel.: 41 34 03 215) lub kamila.pawlowska@kielce.pip.gov.pl (tel.: 41 34 03 247).

Po zgłoszeniu zostanie Państwu wysłany link do szkolenia na podany przez Państwa adres mailowy.

Szkolenie poprowadzi Kamila Pawłowska – inspektor pracy, psycholog z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Zaproszenie w wersji pdf.: ZAPROSZENIE 3 SZKOLENIE COVID.pdf   (kliknij aby pobrać).
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