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BEZPEČNOST PRÁCE
U STRABAGU





PROMYSLET DALŠÍ
PRACOVNÍ KROK …

… NEBO NE?



REGISTROVAT
VAROVNÁ
UPOZORNĚNÍ …

… NEBO NE?



REGISTROVAT
VAROVNÁ
UPOZORNĚNÍ …

… NEBO NE?



BEZPEČNÁ CHŮZE …

… NEBO NE?



JEDINÝ OKAMŽIK MŮŽE
ROZHODNOUT O TVÉM
ŽIVOTĚ …

… ROZHODNI SE PRO
BEZPEČNOST



Proč je
bezpečnost tak
důležitá?
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Po celém světě pracuje každý den v rámci koncernu více než
70.000 lidí. Vedle našich vlastních zaměstnanců působí na
projektech i pracovníci našich zadavatelů a partnerských firem.

Více než 42 000 lidí přitom pracuje na stavbách, kterých je
každý rok přes 12 400.
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Přístup k otázkám bezpečnosti je však v každodenní praxi
velmi rozdílný. V koncernu tak dochází i k pracovním
úrazům, jež mohou mít závažné následky.

Nejčastější příčinou úrazů v koncernu jsou zakopnutí,
uklouznutí a pády. Obzvláště tragické jsou ty nehody, při
kterých dochází k úmrtí nebo k doživotním následkům.



Bezpečnost má
přednost!
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Nic není cennější než zdraví.
Proto jsme si v rámci koncernu stanovili jasný cíl: snížit počet
nehod a úrazů na nulu.

K této výzvě se stavíme s jasným cílem

„Vize nula – nula úrazů“



Jsou to sekundy před každým dalším pracovním krokem,
které rozhodují …
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zda se večer ve zdraví vrátíme ke svým rodinám.
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zda budeme svoji práci naplno vykonávat i zítra.

zda si ve zdraví užijeme i svůj volný čas.



1>2>3 Rozhodni se pro bezpečnost
Tato základní strategie soustřeďuje veškerá témata a opatření
nutná k zajištění bezpečnosti práce pod jednu střechu.
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Zastav se!
Než začneš něco dělat, pořádně
si to promysli. Okamžiky před
dalším pracovním krokem jsou
rozhodující.
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Přemýšlej!
Ujasni si další plánované
pracovní kroky, dobře je
připrav a soustřeď se na
bezpečnou práci.
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Jednej!
Jednej zodpovědně
a pracuj bezpečně.





Společně pro
větší bezpečnost



K dosažení tohoto cíle je potřeba, aby každý přijal svou
zodpovědnost. Bezpečnost na pracovišti totiž můžeme
zajistit pouze v týmu.
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vrcholový
management

vedoucí
zaměstnanci

pracovníci
BOZP

další
pověřené

osoby

zaměstnanci
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VRCHOLOVÝ MANAGEMENT

Představenstvo
zodpovídá za vytvoření
potřebných rámcových
podmínek. Bezpečnost
se totiž vždy vyplatí!

Bezpečnost a ochrana vlastních zaměstnanců i zaměstnanců
našich zákazníků nebo partnerských firem mají v koncernu
STRABAG nejvyšší prioritu.
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VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

V otázkách bezpečnosti jsou všichni vedoucí zaměstnanci
důslední a nekompromisní.

K dodržování zásad bezpečnosti práce ostatní zaměstnance
motivují i tím, že jdou příkladem.

Na stavbách důsledně vyžadují dodržování pravidel
bezpečnosti práce také od dodavatelských společností a
všech pracovníků pohybujících se po stavbě.



Bezpečnostní technici poskytují komplexní poradenství,
dokumentaci, školení veškerou podporu a pomoc.

Jsou v této oblasti „tahouny“ a hlavními kontaktními osobami
pro bezpečný průběh práce a při realizaci veškerých opatření
v této oblasti.
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BEZPEČNOSTNÍ TECHNICI



V celém koncernu pracuje aktivně na svěřených úkolech
mnoho osob, které podporují všechny zaměstnance.
Patří k nim:

Posyktovatel pracovně lékařských služeb
Zaměstnanci pro oblast bezpečnosti práce
Odbory
Osoby zabezpečující první pomoc
Zaměstnanci pro protipožární ochranu a zajištění evakuace
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DALŠÍ POVĚŘENÉ OSOBY



Každý den na pracovišti vědomě dbají o bezpečnost – na
stavbě i v kanceláři.

Pouze zodpovědným přístupem v tomto směru je možné
zajistit bezpečnost svou i svých kolegů.

Jen tak může úspěšně fungovat týmová práce.
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DĚLNÍCI A THP ZAMĚSTNANCI



Takto
zajišťujeme
bezpečnost
práce v celém
koncernu



stanovení cílů v oblasti bezpečnosti práce
odborně zaměřené semináře
e-learning a pravidelná školení v této oblasti
statistiky nehodovosti, dashboard a ponaučení z praxe
osobní ochranné prostředky a pracovní oděvy pro všechny zaměstnance
na stavbě
aplikace zabývající se bezpečností práce pro vedoucí zaměstnance a
bezpečnostní techniky pro účely provádění bezpečnostních kontrol
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PŘIJATÁ OPATŘENÍ



průběžné aktualizace prostřednictvím STRAnetu
předpisy a pravidla chování s platností v celém koncernu
informační materiály pro všechny spolupracovníky a spolupracovnice
(např. plakáty, letáky, brožury o bezpečnosti)
vybavení na stavbách a pracovištích (např. oplocení staveniště
s použitím bannerů, skládací stěny)
v květnu a červnu 2019 pořádání Dnů bezpečnosti v rámci celého
koncernu
trailery a fotomateriály
akce se zaměřením na stěžejní témata v zaměstnaneckém časopise
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PLÁNOVANÉ KROKY



Další informace najdete na
STRAnetu pod „Konzern >
Arbeitssicherheit“
(koncern>bezpečnost
práce)


