
Психо социални 
рискове

В минно-добивния бранш



Какво представлява психосоциалният риск на 
работното място?

СТРЕС, СВЪРЗАН С 
РАБОТАТА

НАСИЛИЕ НА 
РАБОТНОТО МЯСТО

ТОРМОЗ



Какви са причините за психосоциалните рискове?

Прекомерно 
натоварване

Работа в затворени 
пространства

Работа в шумна 
среда

Противоречиви 
изисквания

Липса на яснота 
относно ролята

Липса на участие 
при вземането на 
решения, които 

засягат работника

Неефективна 
комуникация



Какво трябва да направите като работник?

Вие носите отговорност да се грижите за собственото си здраве и да бъдете годни за 
работа

Вие също така сте длъжни да сте наясно с възможните рискове за здравето и 
безопасността на себе си и другите на работното място и да уведомите работодателя си
за евентуални притеснения 



Стресът може да дойде от ...

Изисквания за работа или Проблеми у дома



Стресът може да 

• Намали 
концентрацията ви

• Попречи при 
вземането на 
решения

• Доведе до трудови 
злополуки
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Закон на Йеркес - Додсън

Оптимален стрес

Добър стрес Лош стрес

нисък среден висок

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70802-7_9


Понякога не можете да избегнете стреса!
On the hunt: The bear chases the two rangers around 
the park, Daily mail.co.uk, 30 January 2010

• Стресът е нашата естествена реакция на опасност!
• Стресът задейства инстинкта ни за самозащита, когато се приближава опасност!

https://www.dailymail.co.uk/news/article-1247249/Attempt-tranquillise-ursine-village-intruder-goes-bear-shaped.html


Бъдете наясно със симптомите на стрес!

• Главоболие

• Мускулна треска

• Сърцебиене

• Умора

• Потрепване

• Високо кръвно налягане



Може да изпитате

Промени в 
настроението

Раздразнителност Тъга

Нервност Тревожност или 
прекомерно притеснение



Как можете да 
реагирате?

Управлявайте стреса!



Как може да постъпите 
в конфликтна 
ситуация?

• Дистанцирайте се от 
ситуацията

• Променете
ситуацията

• Приемете ситуацията

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Пример за конфликтна ситуация:
Спорите с колегата си

Какво можеш да направиш?

https://www.flickr.com/photos/jeffeaton/7436909698
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Какво можете да 
направите при спор с 
колега?

• Работете по различни 
задачи или наразлични 
места

• Успокойте се и го обсъдете 
по-късно

• Ако нещата излязат извън 
контрол, говорете с вашия 
ръководител

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BYThis Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/trawin/3275241472
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/we-are-envato/11075042884
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mining
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Какво можете да 
направите, ако 
станете свидетели 
на конфликт с 
насилие на 
работното си 
място?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://www.niagaraot.org/2014/04/health-and-safety.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://spisanievip.com/konflikti-v-ekipa/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


EU-OSHA обяснява мита: „Пиенето на 
алкохол ми помага да се отпусна, така 
че защо да влошава стреса?“

• Първоначално алкохолът може да ви помогне да 
се чувствате спокойни

• След пиене на алкохол можете да се 
почувствате тревожни или депресирани, което 
води до пиене на още повече алкохол, за да се 
почувствате отново по-добре

• Това може да доведе до повишена нужда от 
алкохол, което води до зависимост или 
пристрастяване

germanbeerinstitute.com


Кажете НЕ на пиенето и наркотиците!

Алкохол
• Забавя времето за реакция!

• Изкривява зрението ви!

• Дава ви фалшива смелост!

• Студеният душ или чаша кафе няма да ви отрезвят.

• Не купонясвайте вечер, преди да работите в мината!

• Умората, съчетана с махмурлук, ви прави ненадежден 
работник!

• Не използвайте алкохол за справяне със стреса, 
депресията или самотата.

• Не се срамувайте да помолите за помощ, ако смятате, 
че имате проблем с пиенето.

• Не се влияйте от приятели - кажете не на „един за 
път“

Наркотици
• Блокират съобщенията до мозъка

• Влияят на възприятието, зрението, 
координацията

• Намаляват способността за изпълнение на 
задачи, които изискват концентрация и 
координация

• Намаляват краткосрочната памет

• Намаляват тестостерона и повлияват на 
плодовитостта

• Създават зависимост и пристрастяване

• Повишават рискът от рак



Какво трябва да направи една компания за 
равнопоставена политика?
• Предотвратяване на дискриминация

• Осигуряване на разумно настаняване за хора с увреждания

• Приспособяване към разнообразието

• Насърчаване на равенството

This Photo by Unknown Author is licensed 
under CC BY-NC-ND

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SAThis Photo by Unknown Author is 
licensed under CC BY-SA

http://www.zuzeeko.com/2014/08/lack-of-will-to-combat-racial.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.jjdinnovations.com/design/inclusive-design/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://hafuboti.com/2017/03/21/welcoming_diversity/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bucharest_Pride
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Какво можете 
да направите, 
за да 
намалите 
стреса на 
работното 
място?

Участвайте в извършването на 
промени

Сътрудничете си с Вашия 
работодател

Работете заедно с Вашия 
работодател и колеги, за да 
намерите решения за Вашата работа



Забележка

Тази презентация има за цел да информира и не
замества обучението, което трябва да получите на
работното си място. Винаги се консултирайте с
вашия мениджър по здраве и безопасност, ако
възникнат въпроси, свързани със здравословните и
безопасни условия на труд.


