ДА УЧАСТВАМЕ В РАБОТАТА НА

XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И
ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 3-6.09.2017 В СИНГАПУР
С НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ
И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (НСЗБУТ) и
ОПИТЕН ТУРОПЕРАТОР С ДЕСТИНАЦИИ В АЗИЯ -

С НАЙ-ДОБРАТА ПРОГРАМА –
НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ !

ПОКАНА
ОТ МИНИСТЪРА НА РАБОТНАТА СИЛА НА
СИНГАПУР ЧРЕЗ
НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ЗА ПЪТУВАНЕ И УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА
XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ
РАБОТА
от 3 до 6 септември 2017 г. в Сингапур

ДО:

ДО:
Всеки, който се интересува и се занимава с въпросите на безопасността и здравето
при работа (БЗР);
Държавните служители на високо ниво, вземащи решения в публичния и частния
сектор;
Изпълнителните директори и управителите на фирмите;
Професионалистите по безопасност и здраве при работа - инженери, техници и
всички специалисти по безопасност и здраве;
Професионалните хигиенисти, професионални лекари и други лица, които се занимават с трудова медицина;
Инспекторите по труда и инспектори по безопасност и здраве;
Инструкторите и преподавателите в областта на обучението и образованието по
БЗР;
Синдикатите, работниците и техните представители;
Работодателите и техните организации;
Професионалистите по човешките ресурси (HR мениджъри);
Социалните институции за сигурност и осигуряване;
Обществените и частни организации по БЗР;
Международните и регионални организации;
Производителите и вносителите на материали за безопасност и оборудване за безопасност;
Експертите в комуникациите и връзките с обществеността;
Представителите на медиите и журналистите.
Присъедини се към нас за XXI Световен конгрес от 3 до 6 септември 2017 в Marina Bay
Sands - Sands Expo & Convention Center!

ПРОГРАМАТА НА ПЪТУВАНЕТО И УЧАСТИЕТО В
КОНГРЕСА Е СЛЕДНАТА:
1 ДЕН - 01.09.2017 (ПЕТЪК) - Среща в 11.00 ч. на летище София, Терминал 2.
В 12.55 ч. – полет София – Доха. Пристигане в Доха в 17.35 ч.
В 20.25 ч. – самолетен полет Доха – Сингапур.
2 ДЕН - 02.09.2017 (СЪБОТА) - Пристигане в Сингапур в 9.15 ч. Туристическа обиколка
на Сингапур за първи впечатления, която започва със статуята на Мерлиона – символ на Сингапур, и разглеждане на: Chinatown – кварталът е културен център на Сингапур и все още може
да даде възможност да надникнем в миналото и някогашният облик на града, чрез тесните си
улички, многобройни храмове, тераси и многобройните живописни пазари. Тук се посещава
най-интересния китайски храм в Сингапур Thiang Hong Keng Temple. Следва разходка в колоритния квартал „Малка Индия“ с многобройните улички, изпъстрени с богата палитра от магазини, “Колониален Сингапур”– Empress Place Building, импозантна викторианска сграда, сега
музей, катедрала „Сейнт Андрю” и др. По желание – посещение на „Градината на орхидеите”
Трансфер до хотел „Village Hotel Albert Court” 4* (или подобен) и настаняване:
Свободно време. Вечерна разходка в Сингапур.
По желание - вечеря за двама в кабината на местното „виенско колело”, докато се наслаждавате на гледката на нощен Сингапур.
Връщане в хотела.
Нощувка в Сингапур

3 ДЕН - 03.09.2017 (НЕДЕЛЯ) - Закуска. Свободно време.
След обяд – Участие в ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯ
СВЕТОВЕН КОНГРЕСС по Безопасност и здраве при работа в Хотелския комплекс “Marina
Bay Sands”.
Свободно време. Вечерна разходка в Сингапур.
По-желание - посещение на шоуто ”Светлина и звук“ на о-в Сентоса („Островът на развлеченията и удоволствията”), където танцът на цветните фонтани, създаден с най-модерната
техника, доставя невероятно удоволствие. Нощувка в Сингапур.
4 ДЕН - 04.09.2017 (ПОНЕДЕЛНИК) - Закуска.
До обяд - УЧАСТИЕ В РАБОТАТА на ХХІ Световен конгресс по БЗР - Специална медийна сесия на ILO + ISSA; доклади от световни експерти по БЗР.
След обяд - УЧАСТИЕ В РАБОТАТА на ХХІ Световен конгресс по БЗР - доклади от световни
експерти по БЗР. Технически сесии и симпозиуми.
Привечер - Свободно време. Вечерна разходка в Сингапур.
По желание – възможност за разходка с корабче по река Сингапур. Нощувка в Сингапур.
5 ДЕН - 05.09.2017 (ВТОРНИК) - Закуска.
До обяд - УЧАСТИЕ В РАБОТАТА на ХХІ Световен конгресс по БЗР - Технически сесии
и симпозиуми; доклади от световни експерти по БЗР. Ключови разисквания и изводи.
След обяд - УЧАСТИЕ В РАБОТАТА на ХХІ Световен конгресс по БЗР - доклади от световни експерти по БЗР. Специализирани симпозиуми.
Вечерта – Специалното събитие на Конгреса – „ВЕЧЕРТА на СИНГАПУР” - Колегиално
партии-шоу, посветено на Безопасността и здравето при работа. Нощувка в Сингапур.
6 ДЕН - 06.09.2017 (СРЯДА) - Закуска.
До обяд - УЧАСТИЕ В РАБОТАТА на ХХІ Световен конгресс по БЗР - Технически сесии
и симпозиуми; доклади от световни експерти по БЗР. Закриване на Конгреса.
След обяд - УЧАСТИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ ТУРОВЕ – посещение на емблематични предприятия и обекти в Сингапур, показващи Добра практика по БЗР.
Привечер - Свободно време. Нощувка в Сингапур.
Участниците в пътуването ще имат възможност да присъстват при откриването и
закриването на конгреса, да участват в церемониите, техническите сесии, специалните събития, симпозиумите и плакат-презентациите, да чуят с преводач на български речите, да
посетят съпътстващите Конгреса - Търговски панаир и Международния медиен фестивал за
превенция.
7 ДЕН 07.09.2017 (ЧЕТВЪРТЪК) – Закуска.
В 10.40 ч. – полет Сингапур – Доха. В 13.15 ч. - пристигане в Доха.
В 14.30 ч. – полет Доха – София.
ПРИСТИГАНЕ на летище София в 19.30 ч.

НО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪБИТИЯ НЕ СВЪРШВАТ ДОТУК!
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ:

РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАР НА ТЕМА:
„СВЕТОВНА ВИЗИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ
РАБОТА И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКСПЕРТЕН ДОКЛАД
за развитие на Здравето и безопасността в България”!

Работни срещи със специалисти по БЗР в Малайзия и Индонезия

7 ДЕН 07.09.2017 (ЧЕТВЪРТЪК) – Закуска.
Трансфер до летището Чанги. В 10.00 ч. – полет Сингапур – Куала Лумпур. В 11.15 ч. –
пристигане в Куала Лумпур.
Трансфер до хотела. Свободно време с възможност за запознаване и първи впечатления от
столицата на Малайзия – Куала Лумпур – град, изпълнен с екзотика, където азиатският и
европейският стил на живот се вплитат по своеобразен начин.
След обяд – Работен модул-семинар на тема „Световна визия за безопасност и здраве
при работа – обобщение на работата на конгреса и изводи и препоръки за развитието на
БЗР в България”.
Свободно време. Вечерна разходка в Куала Лумпур.
Привечер, по желание – екскурзия до Националния парк „Селангор”, където с типична малайска дървена лодка ще се плава по р. Селангор.
Нощувка в Куала Лумпур.
8 ДЕН - 08.09.2017 (ПЕТЪК) - Закуска.
До обяд - запознаване с практики по Безопасност и здраве при работа в предприятия
в Куала Лумпур и работни срещи с работодатели, работници и специалисти по БЗР:
- посещение на „Роял Селангор” – кралската фабрика за изделия от пютър (сплав от калай
и олово), срещи и наблюдения на тема БЗР.
- посещение на текстилна фабрика за батик – ръчно рисувани памучни и копринени платна
- срещи и наблюдения на тема БЗР.
След обяд – Работен модул-семинар на тема „Обобщение на практиките по БЗР в
Сингапур и Малайзия – изводи и препоръки за развитието на БЗР в България”. Свободно
време за отдих.
Свободно време. Вечерна разходка в Куала Лумпур.
Привечер, по желание - посещение на “Кулите на Петронас”, символът на Азия, и поглед
към града от въздушния мост ("sky bridge”), свързващ двете сгради, издигнaт между 41-ия и 42ия етаж на 452–метровите сгради. Свободно време.
Вечерта, по желание – вечеря в типичен малайзийски ресторант с фолклорна програма.
Нощувка в Куала Лумпур.
9 ДЕН - 09.09.2017 (СЪБОТА)- Закуска.
До обяд - Работен модул-семинар на тема „Световна визия за безопасност и здраве
при работа – обобщение на работата на конгреса и изводи и препоръки за развитието на
БЗР в България”.
След обяд – свободно време.
По желание - 4-часова екскурзия до “Batu Caves”, уникални варовикови пещери, в които
хиндуистите са изградили свой храм, намиращи се само на 13 км от Куала Лумпур.
Привечер - Трансфер до летището в Куала Лумпур. В 18.20 ч. – Полет Куала Лумпур –
Денпасар, о-в Бали, Индонезия. Пристигане в 21.25 ч. Трансфер до хотел в Нуса Дуа Беноа и
настаняване. Нощувка на о-в Бали.
10 ДЕН - 10.09.2017 (НЕДЕЛЯ) – Закуска.
До обяд - Посещение на фабрика за безалкохолни напитки PT.SINAR SOSRO PABRIK
BALI в Гяняр - срещи с работодатели, работници и специалисти по БЗР на тема „Безопасност и здраве в работния процес”.
След обяд - свободно време.
Вечерта, по желание – посещение на представление на танци качак и вечеря. (Качак е традиционен танц под съпровода само на човешкия глас, без да се използват музикални инструменти. Представлението ще Ви преведе през епоса Рамаяна със завладяващите напеви на хора
„чак-чак-чак”, изпълнявани от мъже, седнали в кръг около танцуващите).
Нощувка на о-в Бали.

11 ДЕН - 11.09.2017 (ПОНЕДЕЛНИК) - Закуска.
До обяд – Екскурзия из остров Бали до „Besakih Temple” – Mother Temple (“храмътмайка”), най-свещеният храм в Бали. Храмът се намира в подножието на вулкана Mont Agung
(3100 м). Спиране за снимки сред оризовите тераси Bukit Jambul
След обяд – Посещение на Съда на о-в Бали и запознаване с трудовото право в страната.
Свободно време. Нощувка на о-в Бали.
12 ДЕН - 12.09.2017 (ВТОРНИК) - Закуска.
До обяд – Свободно време.
По желание – екскурзия до остров Ява. В 10.25 ч. – полет Денпасар – Джьогякарта, Ява.
Пристигане в Джьогякарта в 10.40 ч. Пътуване към Боробудур – най-големият будистки храм
на земята, едно от забравените чудеса на света, построен през 800 г.
След обяд - посещение на фабрика за текстил PT Sritex Sukoharjo за представяне и
разговор на тема „Безопасност и здраве в работния процес.”.
Свободно време. Нощувка на о-в Бали.
13 ДЕН - 13.09.2017 (СРЯДА) - Закуска.
До обяд - Работен модул-семинар на тема: „Източноазиатски методи и подходи за
трудова медицина” – лектор от Индонезия.
След обяд - свободно време. Нощувка на о-в Бали.
14 ДЕН - 14.09.2017 (ЧЕТВЪРТЪК) – Закуска.
До обяд - Работен модул-семинар на тема: „Сравнителен анализ между източноазиатските и европейските методи и идентифициране на ефективни подходи за осигуряване на
ЗБУТ” .
След обяд – Работен модул-семинар на тема: „Световна визия за безопасност и здраве
при работа и разработване на експертен доклад за развитие на БЗР в България”!
Вечерта - трансфер до летището в Денпасар, о-в Бали.
15 ДЕН - 15.09.2017 (ПЕТЪК) - В 00.35 ч. – полет Денпасар – Доха. Пристигане в Доха
в 05.05 ч. В 06.55 ч. - полет Доха – София.
Пристигане на летище София в 11.55 ч.
ЦЕНИ НА БИЗНЕС-ПЪТУВАНИЯТА:
1. ЦЕНА на бизнес-пътуването със самолет до Сингапур за участие в работата на Двадесет и първия Световен конгрес по Безопасност и здраве при работа - при продължителност 7 дни
- на цена 1790 ЕВРО (3508 лева) на човек, настанен в стая с две легла, при група от минимум
10 участници в бизнес-пътуването, с включени:
- самолетни билети за международните полети с катарските авиолинии по маршрут СофияДоха - Сингапур – Доха – София;
- летищни такси - 968 лв./495 евро - към 01.09.2016 г.;
- трансфери: летище - хотел – летище;
- пет нощувки със закуски в Сингапур в хотел категория 4*;
http://www.stayfareast.com/hotels/village-hotel-albert-court.aspx

- такса екскурзоводско и шофьорско обслужване по време на целия престой в Сингапур (за
организирани трансфери и екскурзоводско обслужване по програмата) - 42 лв.
- екскурзоводско обслужване по време на полудневната обиколка на Сингапур от местен
екскурзовод (с превод на български език) и водач от ТУРОПЕРАТОРА;
- медицинска и туристическа застраховка с покритие 25 000 евро – 16 лв.
2. ЦЕНА на бизнес-пътуването до Малайзия и Индонезия за провеждане на работен семинар на тема: „Световна визия за Безопасност и здраве при работа и разработване на Експертен

доклад за развитие на БЗР в България” (организиран само като продължение на пътуването
до Сингапур за участие в Световния конгрес) – при продължителност още 8 дни (общо 15 дни)
– на цена 449 ЕВРО (880 лева) - на човек, настанен в стая с две легла, с включени:
- самолетни билети за международните полети: Сингапур – Куала Лумпур; Куала Лумпур –
Денпасар; Денпасар – Доха – София;
- летищни такси за всички вътрешни и международни полети;
- трансфери летище – хотел – летище;
- 2 нощувки със закуски в Куала Лумпур в хотел „The Kuala Lumpur Journal Hotel” 4* http://www.kljournalhotel.com/

- 5 нощувки със закуски на о-в Бали в хотел „Novotel Bali Benoa” 4* http://www.novotelbalibenoa.com/

- полудневна обиколка на Куала Лумпур;
- целодневна екскурзия на о-в Бали до “Besakih Temple” – Mother Temple;
- екскурзоводско обслужване по време на обиколките с местен екскурзовод (с превод на
български език) и водач от ТУРОПЕРАТОРА;
- такса екскурзоводско и шофьорско обслужване по време на обиколките - 78 лв.
- медицинска и туристическа застраховка с покритие 25 000 евро – 30 лв.
ОБЩАТА ЦЕНА на бизнес-пътуването до Сингапур за участие в работата на ХХІ Световен
конгрес и до Малайзия и Индонезия за провеждане на работни срещи по БЗР и семинар – при
продължителност общо 15 дни, е 2240 ЕВРО (4390 лева) - на човек, настанен в стая с две легла, при група от минимум 10 участници в бизнес-пътуването.
ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПЪТУВАТЕ ДО СИНГАПУР С ВАШИТЕ БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ!
За тях е предвидена следната съпътстваща програма:
1. В Сингапур:
- вечеря за двама в кабината на местното „виенско колело” в Сингапур – 215 евро (2-ри ден);
- посещение на „Градината на орхидеите” в Сингапур – 5 щ. долара (3-ти ден);
- посещение на светлинно лазерно шоу на остров Сентоса – 55 щ. долара (3-ти ден);
- разходка с корабче по реката в Сингапур – 38 сингапурски долара (не включва трансфер или
билети за градски транспорт от хотела до кея и обратно) – 5-ти ден;
- билети за градския транспорт в Сингапур (ако се ползва) – цената е според дължината на отсечките – около 10-15 сингапурски долара за целия престой (1 SGD = 0,66 ЕUR =1,30 BGN).
Доплащане за единична стая за пет нощувки в Сингапур – 740 лв.
2. В Малайзия и Индонезия
- екскурзия до национален парк „Селангор” (с включена вечеря) – 65 щ. долара (6-ти ден) – цената е валидна при група от минимум 7 човека;
- посещение на въздушния мост („sky bridge”) при „Кулите на Петронас”- 30 щ.долара (7-ми
ден);
- фолклорна вечеря с типични малайзийски танци – 55 щ. долара (7-ми ден);
- екскурзия до “Batu Caves” – 40 щ. долара (8-ми ден);
- посещение на представление на качак и вечеря – 59 щ. долара (9-ти ден);
- екскурзия до о-в Ява (Джьогякарта с разглеждане на Боробудур и Прамбанан с включен полет
Денпасар – Джьогякарта) – 245 евро (11-ти ден);
- целодневна екскурзия до Бедугул и езерото Бератан – 60 щ. долара (13-ти ден).
Доплащане за единична стая за седем нощувки (2 в Куала Лумпур и 5 на о-в Бали) – 580 лв.
Общо доплащане за единична стая дванадесет нощувки (5 в Сингапур, 2 в Куала Лумпур и 5 на
о-в Бали) – 1320 лв.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на пътуване (до м. МАРТ 2018 г.)

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ В БИЗНЕС-ПЪТУВАНИЯТА: 28 ФЕВРУАРИ 2017 Г.!
ПРИ ЗАПИСВАНЕ СЕ ВНАСЯ ДЕПОЗИТ от 2 000 лв. по банковата сметка на Национално
сдружение за ЗБУТ - IBAN: BG62 BUIB 9888 1026 6031 00; BIC: BUIB BGSF, СИБАНК,
клон „Съборна”, гр. София

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКОВЕТЕ И СУМИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО В КОНГРЕСА
Категория

Ранно записване * Регистрация
ДО 31 МАЙ 2017

Нормално * от 1 юни 2017 На място * от 3 до 6 септември
до 27 август 2017 г.
2017 г.

Специалисти

$ 800 = 1040 лв.

$ 850 = 1105 лв.

$ 1000 = 1300 лв.

От развиващи се страни

$ 300 = 390 лв.

$ 350 = 455 лв.

$ 450 = 585 лв.

$ 75 = 98 лв.

$ 100 = 130 лв.

$ 125 = 162 лв.

Придружаващи лица

$ 200 = 260 лв.

$ 250 = 325 лв.

$ 350 = 455 лв.

Говорители

$ 350 = 455 лв.

$ 350 = 455 лв.

$ 350 = 455 лв.

Ученици

* Таксите са в Сингапурски долари (1 SGD = 0,66 ЕUR =1,30 BGN).

Дневни пари за Сингапур, Малайзия и Индонезия съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина – 30 щатски долари на ден
За повече информация: тел. 0893 544 223 – Валентин ИЛИЕВ – председател на Управителния съвет на Националното сдружение за ЗБУТ.

ОЩЕ ЗА СЪБИТИЯТА НА СВЕТОВНИЯ КОНГРЕС:
Ключови лектори и технически сесии:
Изказванията на лектори от различни страни ще Ви запознаят с основните теми на техническите сесии на Световния конгрес 2017 (World Congress 2017). Допълнително ще илюстрират трите основни теми на конгреса да се осигури по-дълбоко разбиране на проблеми по безопасността и здравето по време на работа в световен мащаб.
Симпозиуми:
Симпозиумите ще бъдат организирани съвместно с организации по целия свят. Участниците, които желаят да представят на хартиен носител в някой от симпозиумите, ще бъдат
поканени да представят материалите онлайн. Всички предложения ще бъдат разгледани от Националния научен комитет и от организаторите на симпозиума.
Специално събитие:
Това ще бъде интерактивна сесия на участниците, за да споделят, да научат и да бъдат в
мрежа с други хора от всички краища на света. Събитието ще предостави на участниците възможност да се включат в дискусия, която ще им позволи да научат повече за тяхната тема от
различни гледни точки.
Международен медиен фестивал за превенция:
Международният медиен фестивал за превенция е неразделна част от Глобалния форум
за превенция (Конгреса). Фестивалът ще предостави на участниците в Конгреса преглед на
филми с широк обхват на безопасността и здравето на работното място и мултимедийни продукти от цял свят. Международно жури от експерти ще представят награди на конгреса на найдобрите представени филми.
Технически турове и културни посещения:
Посещения на фирми и институции с добра практика в Сингапур ще се проведе за заинтересованите групи. Също така ще бъдат организирани културни и социални събития по време
на конгреса.
Търговски панаир:
По време на Конгреса ще се проведе големият Търговски панаир по безопасността и
здравето при работа Над 100 изложители се очакват на панаира.

МОТОТО НА КОНГРЕСА: ГЛОБАЛНА ВИЗИЯ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
Тема 1: Визия Нула! - От Визия до Реализация!
Визия Нула (злополуки и болести)! има за цел да внушава начин на мислене, че всички
злополуки и болести, произтичащи от работата, са предотвратими. Визия Нула! призовава за
промяна на парадигмата на всяко ниво в предприятието - от намирането на пропуски до фокусиране върху намирането на решения за предотвратяване на нараняванията и влошеното здраве. За да се постигне това, се изисква ангажимент от всички заинтересовани страни във всички
нива на работната сила.
Тема 2: Здравословна работна среда - здравословен живот!
Нашето бъдеще в света на труда става все по-трудно, сложно и забързано. Съответно,
връзката между работната среда и на здравето на работниците става все по-силна. За подобряване на здравето на служителите и осигуряване на гаранция, че те ще могат да работят подълго и да живеят по-здравословно, проблемите на безопасността на труда и здравето на служителите трябва да се управляват по интегриран начин. Интегрираният подход е този, при който работниците и служителите и работодателите трябва да работят заедно, за да се поддържа
непрекъснато защитата и насърчаване на безопасността и здравето на работното място.
Тема 3 - Хората - в центъра за превенцията!
Защита на служителите е сърцевината на това, което е безопасността и здравето при работа (БЗР). За изграждането на приобщаващи и здравословни работни места трябва да се отчитат фактори, като демографските промени, застаряването на населението, пол, култура и образование, които са важни. В подкрепа на тези усилия са нужни устойчиви стратегии за насърчаване, защита и обучение на работещите.
ЦЕЛИ НА КОНГРЕСА:
Предоставяне на форум за обмен на знания, практики и опит между участниците с цел насърчаване на безопасността и здравето при работа.
Укрепване и изграждане на мрежи и съюзи за полагане на основите за сътрудничество и
укрепване на връзките между всички заинтересовани страни.
Предоставяне на платформа за развитие на знания и стратегически и практически идеи,
които могат да бъдат веднага пуснати в употреба.
ЕЗИЦИ НА КОНГРЕСА:
Официалните World Congress 2017 езици са английски, френски, немски и испански.
Симулантен превод ще бъде предоставен на всички презентации и технически сесии.
КОНГРЕСЕН, ТЪРГОВСКИ И ХОТЕЛСКИ ЦЕНТЪР
„MARINA BAY SANDS”:
Marina Bay Sands се намира в сърцето на
центъра на Сингапур, едва на 20 минути с такси
от летище Чанги и на пешеходно разстояние до
централния бизнес-район на града. Той разполага с хотел с 2561 стаи, оборудван е с найсъвременните конгресни и изложбени съоръжения, театри, забавления, както и разнообразни места за пазаруване и заведения за хранене.
На път за конгресния център

СИНГАПУР – ГРАДЪТ НА ЛЪВА И НА ХРАМА
Името Сингапур произхожда от санскрит, съставено е от думите синга, сингха (siṃha,
„лъв“) и пура (pura, „град“) и означава „Лъвов град“. Националният празник е на 9 август, на
която дата през 1965 г. Сингапур е обявена независимостта на страната. Тогава младата парламентарна република, бореща се за своята икономическа независимост, се сблъсква с редица
проблеми, като масова безработица, недостиг на жизнено пространство, обработваема земя и
суровини. Само за едно поколение (до 1990 г.) под ръководството на управляващата Народна
партия с ръководител Лий Куан Ю държавата успява да се пребори с тези проблеми и прави
скок от развиваща се към промишлена държава.
Конфуцианската ориентация, строгите закони и контрол, ниската корупция и прозрачността в икономиката раждат едно благоденстващо общество, което има една от най-ниските
престъпности в света.
Стратегически разположен в сърцето на Югоизточна Азия, Сингапур е островен град,
столица и държава едновременно, с преуспяваща пазарна икономика. Сингапур е и един от 4те финансови центрове в света, наред с Лондон, Ню Йорк и Токио.
Неговите преимущества са благоприятния инвестиционен климат, конкурентната среда,
челните места в класациите за икономически свободи, високообразованото и дисциплинирано
население и високият му жизнен стандарт.
Сингапур е една от най-гъсто населените страни в света – 6489 души/км². Поради малката си територия спечелването на земя в Сингапур е от жизнена важност. Необходимата за това
почва бива набавяна от собствените хълмове, от морското дъно или бива закупена от съседните
държави. По този начин територията на страната нараства от 581,5 km² през 1960 г. на
697,2 km² през 2003 г., като се очаква да се увеличи с нови 100 km² до 2030 г. Климатът е влажен-тропичен, като температурата почти през цялата година е около 28°С.
Сингапур има ефективна система за здравеопазване, въпреки ниските бюджетни разходи в сравнение с развитите страни.
Като цяло, Сингапур има най-ниската детска смъртност в света през последните двадесет години. Средната продължителност на живота в Сингапур е 79 години за мъжете и 83 за
жените, като по този показател страната се нарежда на 15-то място в световната класация. Показателят за затлъстяване в зряла възраст е по-малко от 10%. Почти цялото население има достъп до водоснабдяване и канализация.
Системата на здравеопазването се основава на трите принципа „M“:
1. „Медифунд“ (на английски: Medifund) – осигурява защита за тези, които не могат да
си позволят медицинско обслужване;
2. „Медисейв“ (на англ.: Medisave) –задължителна спестовна медицинска схема, която
обхваща около 85% от населението;
3. „Медишийлд“ (на англ.: Medishield) – здравна осигурителна схема, финансирана от
държавата.
Обществените болници в Сингапур разполагат с автономност по отношение на вземането на
управленски решения и се конкурират за пациенти.
За лицата с ниски доходи има схема за субсидиране.
Сингапур има държавна система на образование, една от най-добрите в света. За
основен език на обучение е приет английския, с цел да се затвърдят връзките в многонационалната държава и тя да се впише в глобалния свят. В страната има 6 висши учебни заведения, в
това число държавния Национален университет на Сингапур.
Сингапур е най-развитата икономически страна в Югоизточна Азия, с процъфтяваща
индустрия, корабостроене, електроника, електротехника, мощна нефтохимическа промишленост. Контейнерното пристанище на Сингапур е най-голямото в света по брой обработени контейнери. Летището Чанги е важен транспортен център за превоз както на пътници, така и на
товари. Сингапур е най-голямата търговска сила в региона. Силно развит е риболовът и добивът на морски продукти.

АНГАЖИМЕНТЪТ НА СИНГАПУР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Сингапур участва активно в световната общност за безопасност и здраве при работа, така че в дейността да се включат страните в региона и извън Азия, и да събере подкрепа за международни сътрудничества.
Ето някои от основните етапи в това направление:
2014 г. - АСЕАН Мрежа за трудова безопасност и здраве (АСЕАН-OSHNET)
АСЕАН Мрежа за трудова безопасност и здраве (АСЕАН-OSHNET) е създадена през
2000 г. чрез меморандум за разбирателство между 10-те държави-членки на АСЕАН (AMS).
Визията на АСЕАН-OSHNET е да бъде ефективна мрежа за насърчаване на безопасна и здравословна работна среда, така че да доведе до по-продуктивна и конкурентна работна сила в
държавите от АСЕАН.
2012 г. – Ратифициране на Конвенция № 187 на МОТ
Конвенция № 187 на МОТ (Международната организация на труда) е стандарт на труда,
насочени към създаване и прилагане на съгласувани национални политики в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), и насърчаване на превантивна култура за безопасност и
здраве чрез ефективно сътрудничество между тристранните партньори. Страните-членки, които ратифицират Конвенция № 187, са длъжни да се създадат национална рамка, с която да се
насърчава БЗР.
2010 г. – Сингапур подписа Декларацията от Сеул 2008
Декларацията от Сеул, подкрепена от МОТ, служи като основен нов проект за изграждане на глобална култура за безопасност и здраве при работа. Декларацията поддържа правото
на безопасна и здравословна работна среда като основно човешко право, и счита, че подобряването на безопасността и здравето при работа има положително въздействие върху условията
на труд, производителността, икономическото и социалното развитие.
2006 г. – Създаден е Международен консултативен съвет
Министерството на работната сила сформира на Международния консултативен съвет
(IAP) безопасност и здраве при работа (БЗР-WSH) през 2006 г. Това е част от усилията за подобряване БЗР-стандартите и резултатите в Сингапур.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ НАС В ГЛОБАЛНИЯ ФОРУМ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ В СИНГАПУР през 2017 г. !
Домакин: Occupational Safety and Health Division (OSHD), Ministry of Manpower,
Singapore
XXI Световен конгрес по безопасност и здраве при работа през 2017 в Сингапур ще бъде организиран от Отдела за професионална безопасност и здраве (OSHD) в Министерството
на работната сила на Сингапур, като национален домакин, заедно с Международната организация на труда и Международната асоциация за социално осигуряване.

