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ILOISESTI YLLÄTTYNYT NINAN
VAIKUTUKSESTA
Dirk Savels, Union Wrestlerin kapteeni:
"Uskallan sanoa, että työturvallisuuden standardi oli
laivalla jo korkealla tasolla, mutta NINA on saanut
aikaan todellisen muutoksen. Miehistö tutustui
NINAan viime keväänä. Olen erittäin tyytyväinen
siihen: näen yhä viikoittain parannuksia siinä,
kuinka ihmiset suhtautuvat työhönsä. Jokainen miettii
turvallisuutta ja puhuu siitä. Myös filippiiniläinen
miehistö osallistuu keskusteluun enemmän.

BRASILIAN
ÖLJYTEOLLISUUS ON
KIINNOSTUNUT NINASTA
Petrobras, Brasilian öljyteollisuuden
markkinajohtaja, järjestää tilaisuuksia, joissa
aliurakoitsijat jakavat hyviä käytäntöjään.
Boskalisin SHEQ-vastaavaa Pedro Mirandaa
pyydettiin esittelemään NINA.
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Ennen turvavarteissa vain kuunneltiin, mutta nyt
esitetään kysymyksiä. Näiden tapaamisten luonne
on kokonaan muuttunut. Palautetta annetaan paljon
enemmän. Rehellisesti sanottuna en odottanut sitä.
Olen iloisesti yllättynyt. Nyt laivalla puhutaan
päivittäin työturvallisuudesta. Jokaisella on tunne,
että toisin ei voi enää olla."

TIEDON
JAKAMINEN
Boskalisin Knowledge Festival 1.0
-tapahtumassa marraskuun
alussa Papendrechtissa kävijät saivat
NINA-kojusta tietoa ohjelmasta ja saivat
antaa palautetta.
Festivaali oli BODP-ryhmän 13-14 aloite. Järjestäjä Henrik Keij: "Työpajoineen ja
tietomarkkinoineen festivaali oli vuorovaikutteinen tapahtuma, jonka aikana runsaat 200
kävijää saivat kirjaimellisesti "hakea" ja "tuoda" tietoa.
Alla useimmiten NINAsta annetut kommentit:
TÄMÄ SUJUU HYVIN:
•N
 INA erottuu hyvin joukosta, on hyvin esillä ja sitä tuetaan hyvin.
•N
 INA yhdistää, luo tietoisuutta ja yhteisen turvallisuusidentiteetin.
•N
 INA stimuloi ja helpottaa avointa keskustelua työpaikoilla.
•N
 INAsta tulee elämäntapa.

Smit Kamara Brasiliassa

Boskalis Subsea Services tekee Brasiliassa
Petrobrasin putkien vedenalaisia
ROV-tarkastuksia. "Työturvallisuudessa on usein
kyse säännöistä ja menettelyistä", sanoo Pedro.
"Petrobras järjestää myös menettelyjen
tarkastuksia ja tunnustaa tarpeen muuttaa
käyttäytymistä turvallisemman työympäristön
luomiseksi. Esittelyssäni kerroin, mitä NINAn
arvoihin ja sääntöihin sisältyy ja että pyrimme
avoimuuteen. Päivittäisessä työssämme
Petrobrasin työnjohto on aina läsnä laivalla, he
siis tietävät kuinka kommunikoimme ja teemme
yhteistyötä. He luottavat siihen, että noudatamme
omia ja heidän turvastandardeitaan. Tämä
luottamus on todellinen palkkio."

NÄIHIN PITÄÄ KIINNITTÄÄ HUOMIOTA:
Toteuttaminen:	NINAn käyttöönotto MNO-, Salvage- ja Dockwise-yksiköissä;
soveltaminen toimistossa.
Edistys:	NINAn pitämiseksi hengissä tarvitaan säännöllisesti tehostusta.
Sisältö:	huomiota terveyteen (Fit for Duty).
Tulevaisuus:	NINAn saaminen entistä lähemmäksi ihmisiä, eli enemmän osaksi
käytäntöä!
NINA esityksen Petrobras

