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Munkavédelem  
a STRABAG  
konszernnél

mindegy, hogy az építkezéseken, a forgalomban vagy az 
irodában: A mindennapi munkavégzés során akár egy 
rövid pillanat is örökre megváltoztathatja az életünket. 
Számunkra fontos, hogy mindenki nap mint nap egész-
ségben és biztonságban jusson el munkahelyére, majd 
onnan ismét haza. Azért, hogy mindezt elérjük, mindany-
nyian elkötelezettek vagyunk abban, hogy megteremtsük 
a biztonságot a mindennapokban. Vezérmondatunk 
tehát így hangzik: 

1>2>3 Válaszd a biztonságot.

1>2>3 Három lépésre épül: Állj meg. Gondolkodj. Csele-
kedj. Ösztönöznünk kell mindenkit arra, hogy egy pilla-
natra álljon meg és tudatosan válassza a biztonságot, 
ezáltal az egészséges életet - magunkat és kollégáinkat 
egyaránt.

Együtt dolgozunk azon, hogy a balesetek és a munkából 
valós kiesések számát csökkenteni tudjuk és elérjük 
célunk a „Vízió zéró – Nulla baleset” számot. Mutassuk 
meg, hogy az 1>2>3 különbséget tesz.

Thomas Birtel
a STRABAG SE vezérigazgatója
a teljes elnökség nevében

Válassza Ön is a biztonságot – az Ön aláírásával 
tegye meg az első lépést.

Nekünk első helyen áll a biztonság és a védelem.  
Tegyünk közösen azért, hogy mindenki számára  
nagyobb biztonságot tudjunk teremteni, felelősségteljes 
és aktív cselekvés révén. Szeretne személyesen hozzájá-
rulni? Van egy konkrét kérése vagy javaslata? Konszern 
szinten több mint 150 munkavédelmi szakember támogatja 
Önt és nyújt segítséget a biztonsággal és az egészséggel 
kapcsolatos kérdésekben. Az Ön személyes kapcsolattartó-
ja, valamint további információk megtalálhatók a STRAnet>-
Konzern>Arbeitssicherheit, vagy STRAnet>HU Magyaror-
szág>Irányítási rendszer HU>IQM-SGU>Munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság menüpont alatt.

 Kedves Kolléganők, 
kedves Kollégák, 

1>2>3 Válaszd a biztonságot

Látogasson el új weboldalunkra: 123.strabag.com további informáci-
ókért az 1>2>3 Válaszd a biztonságot kampánnyal kapcsolatban.

Mindennap 
biztonságban
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Solloreheniautlaestioria

Firmierung

Az egészséges életnél 
nincs nagyobb érték.

1>2>3 Válaszd a biztonságot

Világszerte mindennap körülbelül 
70 000 ember dolgozik nálunk – 
saját kolléganőink, kollégáink, 
illetve megbízóink, partnereink 
munkatársai. A biztonság és az 
egészség minden résztvevő 
számára elsődleges prioritást 
képez. Ezért a teljes konszernben, 
átfogóan egy világos célt tűztünk 
ki: „Vízió Zéró - A balesetek és a 
munkanapkiesések számát a 
nulla irányába csökkentjük.” Ez a 
célkitűzés valamennyi vezetőnktől 
és dolgozónktól egyaránt 
személyes részvételt követel. 
Hiszen a biztonságot csak 
csapatmunkában érhetjük el.

Állj meg!
Ne siesd el, értékeld a 
helyzetet, mielőtt neki-
vágnál. A következő 
művelet előtti másodper-
cek döntő fontosságúak!

A mindennapokban ez a 
három lépés döntő 
különbséget eredményez: 

Gondolkodj!
Elemezd a soron következő, 
tervezett műveleteket, azokat 
gondosan készítsd elő, és 
készülj fel alaposan a bizton-
ságos munkavégzésre.

Cselekedj!
Cselekedj felelősségteljesen,  
dolgozz biztonságosan. Válaszd a  
biztonságot – magadért és a 
csapatodért.
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