STRABAG sází na bezpečnost
Bezpečnost práce je pro STRABAG prioritou. Zodpovědnost a opatrnost – to jsou
dvě základní zásady, které je třeba mít na paměti, aby se každý den každý z našich
zhruba 70 000 zaměstnanců a pracovníků našich partnerských firem nebo našich
zákazníků ve zdraví a bezpečně vrátil domů. Náš cíl je jasný – snížení počtu úrazů
až na nulovou úroveň. Této výzvě chceme čelit s odvážným mottem „Vision Zero
– nula úrazů“.

Dosažení tohoto cíle si vyžaduje osobní zapojení každého
jednotlivce. Protože bezpečnost na pracovišti můžeme zajistit
pouze v týmu.
Vrcholový management
Bezpečnost a ochrana vlastních zaměstnanců i zaměstnanců našich
zákazníků nebo partnerských firem mají v koncernu STRABAG
nejvyšší prioritu. Neseme odpovědnost za vytvoření potřebných
rámcových podmínek. Bezpečnost se vždy vyplatí.
Vedoucí pracovníci
V otázkách bezpečnosti jsme důslední a nekompromisní.
K dodržování zásad bezpečnosti práce zaměstnance motivujeme
i tím, že jdeme příkladem. Na stavbách důsledně vyžadujeme
dodržování pravidel bezpečnosti také od partnerských firem
a všech pracovníků.
Pracovníci BOZP
Nabízíme komplexní poradenství, podklady, školení i veškerou
pomoc. Jsme zdrojem informací i hlavními kontaktními osobami v
otázkách bezpečnosti práce v koncernu STRABAG. Podporujeme
vedoucí pracovníky a své kolegy při realizaci opatření v oblasti
bezpečnosti práce.
Dělníci a THP pracovníci
Každý den na pracovišti vědomě dbáme na bezpečnost – na
stavbě i v kanceláři. Pouze naše uvědomělost v tomto směru může
zvýšit bezpečnost naši i našich kolegů. Jen tak může úspěšně
fungovat týmová práce.

Rozhodni se pro bezpečnost:

Není nic cennějšího než zdravý život. Jsou to přitom sekundy,
které na stavbě nebo v kanceláři rozhodují o tom, ...
• zda se večer ve zdraví vrátíme ke svým rodinám.
• zda budeme svoji práci naplno vykonávat i zítra.
• zda si ve zdraví užijeme volný čas.

Takto se každý den staráme o to, aby
byl STRABAG bezpečnější:
1 Zastav se! Vyhodnoť každou situaci dřív, než začneš konat.
Vteřiny před dalším pracovním krokem jsou vždy rozhodující!
2 Přemýšlej! Věnuj pozornost následujícím pracovním krokům,
dobře je připrav a mysli na bezpečnost.
3 Jednej! Postupuj zodpovědně a pracuj bezpečně.
Rozhodni se pro bezpečnost – ve vlastním zájmu i v zájmu
svého týmu.

