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BEZPEČNOSŤ PRÁCE
V STRABAGU





SPRÁVNE
ZABEZPEČENÉ ...

... ALEBO NIE?



MYSLÍM
NA ĎALŠÍ PRACOVNÝ
KROK ...

... ALEBO NIE?



DBÁM
NA VÝSTRAŽNÉ
UPOZORNENIA ...

... ALEBO NIE?



POUŽÍVAM
SPRÁVNU OBUV ...

... ALEBO NIE?



KRÁTKY OKAMIH
MÔŽE ROZHODNÚŤ
O TVOJOM ŽIVOTE ...

... ROZHODNI SA PRE
BEZPEČNOSŤ



Prečo
je bezpečnosť u
nás taká
dôležitá?
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Každý deň pracuje po celom svete viac ako 70 000 ľudí – naši
vlastní zamestnanci a rovnako aj zamestnanci objednávateľov
a našich partnerských spoločností.

Z toho viac ako 42 000 osôb pracuje ročne na viac ako 12 400
stavbách.
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Vo všedný deň sa však bezpečnosti nevenuje vždy
dostatočná pozornosť. A tak v koncerne prichádza k
pracovným úrazom, ktoré môžu mať závažné následky.

Zakopnutia, pošmyknutia a pády patria k najčastejším
druhom úrazov v koncerne. Tragické sú hlavne úrazy, pri
ktorých ľudia prídu o život alebo zostanú po zvyšok života
invalidmi, resp. majú doživotné obmedzenia.



Bezpečnosť má
prednosť!
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Nič nemá väčšiu cenu ako zdravý život.
Preto sme si v celom koncerne stanovili jasný cieľ: znižovanie
úrazovosti a práceneschopnosti na nulu.

Tejto výzve budeme čeliť odvážne s posolstvom

„Vision Zer   – nula úrazov“



Sú to sekundy pred ďalším pracovným krokom, ktoré
rozhodujú o tom, …
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či sa večer vrátime k svojim rodinám zdraví.
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či aj na ďalší deň budeme opäť pracovať plní energie.

či budeme fit vo voľnom čase.



1>2>3 Rozhodni sa pre bezpečnosť
Pod týmto sloganom centrálne zastrešíme všetky témy a
nevyhnutné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti práce.
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Zastaviť!
Nájdi si čas a zhodnoť situáciu,
než začneš konať.
Sekundy pred ďalším
pracovným krokom sú
rozhodujúce.



März 201917

Rozmýšľať!
Premysli si ďalšie plánované
pracovné kroky, dobre sa na
ne priprav a mysli na
bezpečnosť práce.
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Konať!
Konaj zodpovedne
a pracuj bezpečne.





Spoločne pre
vyššiu
bezpečnosť



Tento cieľ si vyžaduje aktívnu účasť každého z nás.
Pretože bezpečnosť môžeme dosiahnuť len ako tím.
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vrcholový
manažment

vedúci
pracovníci

pracovníci
BOZP

ďalší
poverenci

zamestnanci
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VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Predstavenstvo vo
vlastnej zodpovednosti
vytvorí potrebné rámcové
podmienky.
Pretože: Bezpečnosť sa
vyplatí!

Bezpečnosť a ochrana vlastných pracovníčok a pracovníkov,
ale aj pracovníkov objednávateľov a partnerských spoločností
majú v našom koncerne najvyššiu prioritu.
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VEDÚCI PRACOVNÍCI

Keď ide o bezpečnosť, sú všetci vedúci pracovníci dôslední a
nekompromisní.

Vzorným konaním aktívne motivujú svoje pracovníčky a
pracovníkov, aby dbali o bezpečnosť práce.

Na stavbe vyžadujú dodržiavanie bezpečnostných predpisov
bez výnimky aj od partnerských spoločností a najatého
personálu.



Bezpečnostní technici ponúkajú celoplošné poradenstvo,
podklady, školenia, zodpovedajúcu pomoc a podporu.

Sú šíriteľmi posolstva bezpečnej práce, centrálnymi
kontaktnými osobami pre tému bezpečnosti práce v celom
koncerne, a poskytujú podporu vedúcim pracovníkom a tiež
kolegyniam a kolegom pri uplatňovaní bezpečnostných
opatrení.
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BEZPEČNOSTNÍ TECHNICI



V rámci koncernu spolupracujú mnohí poverenci proaktívne
na pridelených úlohách a zároveň poskytujú podporu všetkým
pracovníčkam a pracovníkom.
Sú to:

podnikoví lekári
podnikoví psychológovia
zástupcovia zamestnancov a poverenci pre bezpečnosť
podnikoví poradcovia
poskytovatelia prvej pomoci
technici požiarnej ochrany, členovia protipožiarnych hliadok
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ĎALŠÍ POVERENCI



Všetci pracovníci dbajú počas pracovného dňa o bezpečnosť
na pracovisku, či už na stavbe alebo v kancelárii.

Takýto prístup vedie k vyššej bezpečnosti – pre seba, aj pre
kolegyne a kolegov.

Len takto je možné úspešne pracovať v tíme.
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ROBOTNÍCI A THP



Takto zaisťujeme
bezpečnosť v
celom koncerne



Politika BOZP
Odborné semináre
E-learning a pravidelné opakovacie školenia
Využívanie štatistík úrazovosti, prehľadov a „lessons learned“ pre
poučenie sa z predchádzajúcich skúseností
Osobné ochranné pracovné pomôcky a profesionálny pracovný odev pre
pracovníčky a pracovníkov na stavbe
Mobilná aplikácia Kontrola vedúcich pracovníkov – BOZP a OŽP na
stavbe pre použitie pri obhliadkach stavby
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NAŠE ETABLOVANÉ OPATRENIA



Priebežná aktualizácia na STRAnete
Celokoncernové predpisy a pravidlá správania
Informačné materiály pre všetkých pracovníkov a
pracovníčky (napr. plagáty, vývesky, infolisty, brožúry)
Umiestnenie informácií na stavbách a v sídlach (napr.
bannery na oplotení, skladacie steny)
Koncernové dni bezpečnosti v máji a v júni 2019
Trailery a nový fotografický materiál
Ťažiskové témy v zamestnaneckom časopise
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PLÁNOVANÉ KROKY



Ďalšie informácie
nájdete na
STRAnete pod
Konzern
Arbeitssicherheit


