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1>2>3 Rozhodni sa pre bezpečnosť

Milé kolegyne,
milí kolegovia,
je jedno, či pracujete na stavbe, v cestnej premávke
alebo v kancelárii, jediný okamih nepozornosti môže
navždy zmeniť Váš život. Záleží nám na tom, aby ste sa
každý deň vracali z práce domov zdraví. Aby to tak bolo,
musíme všetci dodržiavať každý deň zásady bezpečnosti
pri práci. Náš slogan preto znie:

1>2>3 Rozhodni sa pre
bezpečnosť.
Čísla 1>2>3 predstavujú tri dôležité kroky: „Zastav sa.
Premýšľaj. Konaj.“ Tieto slová nás nabádajú k tomu, aby
sme sa vždy na chvíľu zastavili, mysleli na bezpečnosť a
vedome sa rozhodli pre zdravý život − vo vlastnom
záujme, ale aj v záujme svojich kolegýň a kolegov.

Bezpečnosť a zdravie sú pre nás najvyššou prioritou.
Postarajme sa spoločne o vyššiu bezpečnosť tým, že
sa budeme správať zodpovedne a obozretne. Chcete
osobne prispieť k dosiahnutiu nášho cieľa? Máte konkrétny
podnet alebo zlepšovací návrh? Podporu Vám poskytne viac
ako 150 koncernových bezpečnostných technikov, ktorí
Vám v tejto oblasti radi poradia a zodpovedia Vaše otázky.
Meno Vašej kontaktnej osoby nájdete na STRAnete v časti
Konzern > Arbeitssicherheit > Kontaktpersonen.

Vsádzame na
bezpečnosť

Ak chcete o kampani 1>2>3 Rozhodni sa pre bezpečnosť zistiť viac,
navštívte novú webovú stránku: 123.strabag.com

Poďme spoločne zapracovať na tom, aby sme znížili
úrazovosť a dosiahli náš cieľ „nula úrazov“. Dokážme, že
dodržiavanie krokov 1>2>3 prinesie rozhodujúci rozdiel.

Thomas Birtel
predseda predstavenstva STRABAG SE
v mene celého predstavenstva

Rozhodnite sa aj Vy pre vyššiu bezpečnosť – Váš
podpis môže byť prvým krokom.
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1>2>3 Rozhodni sa pre bezpečnosť

Tieto tri kroky prinášajú
pri každodennej práci
rozhodujúci rozdiel:

Nič nie je cennejšie
ako zdravie
Každý deň pracuje po celom svete
viac ako 70.000 našich vlastných
pracovníčok a pracovníkov a tiež
mnoho ďalších zamestnancov
našich objednávateľov a
partnerských spoločností.
Bezpečnosť a zdravie všetkých
zúčastnených sú pre nás
najvyššou prioritou. Preto máme
v rámci celého koncernu jasný
cieľ: „Vízia nula“ – zníženie
úrazovosti k nulovej úrovni. Tento
cieľ vyžaduje aktívnu účasť
každého z nás. Pretože
bezpečnosť môžeme dosiahnuť
len ako tím.

Zastav sa!
Kým začneš niečo robiť,
poriadne si to premysli.
Sekundy pred každým
ďalším pracovným krokom
sú rozhodujúce!

Premýšľaj!
Premysli si ďalšie plánované
pracovné kroky, dobre ich
priprav a sústreď sa na
bezpečnú prácu.

Konaj!
Konaj zodpovedne a pracuj bezpečne.
Rozhodni sa pre bezpečnosť – vo vlastnom záujme aj v záujme svojho tímu.
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