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EXPERIENCE
CUIDADOS DE SAÚDE NO
INSPIRADORA COM
termos de condições de trabalho. Isto porque:
VIETNÃO
OPROGRAMA NINA
como organizar os cuidados de saúde, quando os
G
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Frans Thomassen, gerente de
projetos
“Depois de uma jornada de 24
horas, com dois aviões e um passeio
de carro de quatro horas sobre uma
estrada parecida com um queijo com
buracos, este ano cheguei mais cedo
no nosso local de projeto muito
remoto em Nghi Son, no Vietnão.
Pronto para um novo desafio, tanto
em termos de trabalho como em

serviços de emergência médica mais pertos se
encontram a uma hora de distância, e a primeira
clínica de alta qualidade pelo menos a uma
distância de mais três horas? Finalmente entramos
num acordo com a International SOS (I-SOS). No
site, criamos uma clínica onde 24/7 trabalham
médicos qualificados, apoiados pelos centros
regionais de repatriação I-SOS. Além disso,
compramos uma ambulância privada, porque a
aldeia onde permanecemos não tem nenhuma.
Nossos médicos já organizaram duas campanhas
de repatriamento, e apoiaram um cliente numa
operação urgente no porto. Este gerenciamento
proativo para organizar bem a situação de
segurança me salvou de algumas noites sem
dormir. É bom podermos oferecer aos nossos
colegas os melhores cuidados possíveis, caso
inesperadamente algo não corra bem.”

PARTILHAR

CONHECIMENTOS
No Festival de Conhecimento Boskalis
1.0, no início de novembro em
Papendrecht (NL), visitantes do pavilhão
NINA receberam informação sobre o
programa e, inclusive, tiveram
oportunidade de dar feedback.
O festival foi uma iniciativa do grupo BODP 13-14. Co-organizador Henrik Keij:
“Tratava-se de um festival interativo, com oficinas e um bazar de conhecimentos, onde mais
de 200 participantes literalmente tiveram uma oportunidade de ‘trazer e levar
conhecimentos’.” Abaixo seguem os comentários mais ouvidos sobre o programa NINA:
VAI TER ÊXITO:
•p
 rograma NINA tem uma forte presença, é bem visível e é amplamente apoiado.
•p
 rograma NINA alia, cria consciência e uma identidade de segurança comum.
•p
 rograma NINA estimula e facilita discussões abertas no local de trabalho.
•p
 rograma NINA é um modo de vida.
COISAS A SEREM TOMADAS EM CONSIDERAÇÃO:
Implementação:	introdução do programa NINA na MNO, Salvage e Dockwise;
aplicação no escritório.
Progresso:	para manter o programa NINA vivo, é necessário um ‘impulso’,
com a devida frequência.
Conteúdo:	foco na saúde (apto para o serviço).
Futuro:	levar o programa NINA ainda mais perto das pessoas, portanto,
ainda mais dirigida à prática!

EM GREEN BAY

O treinamento do programa NINA pode ser
uma revelação, inclusive para clientes.
Para a Fox River Clean Up há um projeto de
descontaminação dos solos e das águas nos
Estados Unidos. A Boskalis Dolman desenvolveu
uma planta de purificação para este projeto.
Os operadores locais recentemente tiveram uma
Experience com o programa NINA (um
treinamento que deu um novo impulso ao
conceito de segurança), com o contratante
principal Tetra Tech e a empresa de dragagem
Brennan. O gerente de projeto, Rudy Dennis, diz:
“A abordagem de segurança é motivada pela
responsabilidade do fenômeno
‘responsabilidade’, isto caso algo não corra
bem. As conseqüências são: protocolos de
segurança sobrecarregados, uma hierarquia
estrita, tarefas definidas. Com o programa NINA
optamos por responsabilidade e iniciativa
próprias: ‘Você tem uma idéia de como isso
pode ser feito de uma forma melhor? Então, é só
dizê-lo!’ Os operadores tinham que se acostumar
com isso, mas hoje em dia isso já produziu os
devidos resultados, tanto no ambiente de trabalho
como nas estatísticas.”
PASSANDO DE ‘DIZER’ PARA ‘FAZER’
Tanto a Tetra Tech quanto a Brennan estão
entusiasmados com a abordagem do programa
NINA, segundo Rudy: ‘Após esta experiência, a
Tetra Tech reescreveu um dos seus cartazes de
segurança. Onde primeiro dizia: ‘Se você vê
algo, diga algo’ (ou seja: informe o seu
supervisor), agora diz: ‘Se você vê algo, faça
algo’. Ótimo, não é??!”

NINA Experience Fox River Clean UP projeto

