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1>2>3 Rozhodni se pro bezpečnost

Milé kolegyně,
milí kolegové,
je jedno, zda pracujete na staveništi, v silničním provozu
nebo v kanceláři, jediný okamžik nepozornosti může
provždy změnit Váš život. Záleží nám na tom, abyste se
každý den vraceli z práce ve zdraví domů. Aby tomu tak
bylo, je třeba, abychom všichni každý den dodržovali
zásady bezpečnosti práce. Naším heslem je:

1>2>3 Rozhodni se
pro bezpečnost.
Čísla 1>2>3 zastupují tři důležité kroky: „Zastav se.
Přemýšlej. Jednej.“ Tato slova nás nabádají k tomu,
abychom se vždy na okamžik zastavili, přemýšleli o
bezpečnosti a rozhodli se tak pro zdravý život – ve svém
vlastním zájmu, ale také v zájmu svých kolegyň a kolegů.

Bezpečnost a zdraví jsou u nás prioritou. Přijměte svůj
díl odpovědnosti za opatrné a zodpovědné chování v
zájmu vyšší bezpečnosti. Chcete osobně přispět k dosažení našeho cíle? Máte konkrétní přání nebo návrh na zlepšení? Podporu Vám poskytne více než 150 zaměstnanců,
kteří jsou v koncernu odpovědní za bezpečnost práce,
a jsou Vám v této oblasti k dispozici. Jména odpovědných
osob naleznete na STRANETu v části Konzern>
Arbeitssicherheit.

Sázíme na
bezpečnost

Pokud chcete získat ještě více informací o iniciativě 1>2>3 Rozhodni
se pro bezpečnost, navštivte webové stránky: 123.strabag.com

Pojďme společně usilovat o to, aby se množství úrazů
dále snižovalo, a abychom dosáhli našeho cíle – nulové
úrazovosti. Dokažme, že 1>2>3 přináší podstatný rozdíl.

Thomas Birtel
předseda představenstva STRABAG SE
jménem celého představenstva

Rozhodněte se i Vy pro větší bezpečnost –
Váš podpis může být prvním krokem.
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1>2>3 Rozhodni se pro bezpečnost

V běžném dni přinášejí
tři jednoduché kroky
zásadní rozdíl:

Nic nemá vyšší
hodnotu než zdraví
Po celém světě pracuje každý den
v celém koncernu více než 70.000
lidí. Vedle našich zaměstnanců
působí na projektech i pracovníci
našich zadavatelů a partnerských
firem. Bezpečnost a zdraví všech
zúčastněných jsou pro nás
nejvyšší prioritou. Proto máme v
rámci celého koncernu jasný cíl:
„Vize nula“ – snížení úrazovosti
na nulovou úroveň. Tento cíl
vyžaduje, aby si jej aktivně vzali
všichni za svůj, protože
bezpečnosti dosáhneme pouze
jako tým.

Zastav se!
Než začneš něco dělat,
pořádně si to promysli.
Okamžiky před dalším
pracovním krokem jsou
rozhodující!

Přemýšlej!
Ujasni si další pracovní
kroky, dobře je připrav
a soustřeď se na
bezpečnou práci.

Jednej!
Postupuj zodpovědně a pracuj
bezpečně. Rozhodni se pro bezpečnost – ve vlastním zájmu i v zájmu
svého týmu.
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