
Válaszd a Biztonságot:

Biztonságunk a mindennapokban a STRABAG-nál
A STRABAG számára a biztonság az első. Mindannyiunk, azaz minden egyes 
ember kötelessége, hogy felelősségteljesen és előrelátóan cselekedjen. Annak 
érdekében, hogy több mint 70 000 munkatársunk, valamint megbízóink, 
partnercégeink dolgozói nap mint nap egészségben és biztonságban juthassanak 
el munkahelyükre, majd onnan ismét haza. Célunk, hogy a balesetek és a 
munkából való kiesések számát nullára redukáljuk – és ezt a kihívást bátran 
vállaljuk. Jelszavunk „Vízió zéró – Nulla baleset”.

Ez a célkitűzés valamennyi vezetőnktől és dolgozónktól egyaránt 
személyes részvételt követel. Hiszen a biztonságot csak csapat-
munkában érhetjük el.

Felső vezetés
A STRABAG számára első helyen áll saját dolgozóinak, megbízói és 
partnervállalatai dolgozóinak biztonsága és védelme. A mi felelőssé-
günk, hogy megteremtsük az ehhez szükséges keretfeltételeket. 
Hiszen a biztonság kifi zetődő!

Vezetők
Következetesek vagyunk, és nem ismerünk kompromisszumot, 
ha a biztonságról van szó. Követendő példaként aktívan ösztönöz-
zük dolgozóinkat arra, hogy ügyeljenek a biztonságos  munkavégzésre. 
Az építkezéseken ezt határozottan megköveteljük partnervállalatainktól 
és kölcsönzött munkavállalóinktól egyaránt.

Munkavédelmi szakemberek
A vállalat egészére kiterjedő tanácsadást, anyagokat, oktatást, 
valamint megfelelő segítségnyújtást kínálunk, multiplikátorokként és 
központi kontaktszemélyként támogatást nyújtunk a STRABAG-nál 
való biztonságos munkavégzéshez. A vezetőket és a kollégákat 
támogatjuk a biztonságos munkavégzéshez szükséges intézkedé-
sek végrehajtásában.

Fizikai és szellemi munkatársak 
A mindennapi munkavégzés során mindannyian tudatosan ügye-
lünk a munkahelyi biztonságra, legyen az építkezés, vagy irodai 
munka. Ezzel a szerepvállalással – a magunk és kollégáink számára
is – nagyobb biztonságot teremtünk. A csapatmunka csak így lehet 
sikeres.

Igy tesszük a STRABAG-ot nap mint 
nap biztonságosabbá:

1 Állj meg! Ne siesd el, értékeld a helyzetet, mielőtt nekivágnál. 
A következő művelet előtti másodpercek döntő fontosságúak!
2 Gondolkodj!! Elemezd a soron következő, tervezett művele-
teket, azokat gondosan készítsd elő, és készülj fel alaposan 
a biztonságos munkavégzésre.
3 Cselekedj! Cselekedj felelősségteljesen, dolgozz biztonságo-
san. Dönts a biztonság mellett – magadért és a csapatodért.

Az egészséges életnél nincs nagyobb érték. Legyen szó építke-
zésről vagy irodai munkáról: a soron következő műveletek előtti 
másodpercek döntőek lehetnek abban, …

• hogy egészségesen térünk-e haza este a munkából.
• hogy másnap teljes bevetéssel végezzük-e munkánkat. 
• hogy a szabadidőnkben jó formában vagyunk-e.


