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Frans Thomassen, projektipäällikkö
"Saavuin tänä vuonna erittäin
syrjäiseen projektipaikkaamme Nghi
Sonissa, Vietnamissa matkustettuani
24 tuntia, ensin kahdella
lentokoneella ja sitten neljä tuntia
autolla kuoppaista tietä. Olin
valmiina uusiin haasteisiin sekä työn
että työolosuhteiden osalta. Sillä
kuinka järjestetään terveydenhuolto,

jos lähin ensiapuasema on tunnin ajomatkan
päässä ja ensimmäinen laadultaan hyvä klinikka
vielä kolme tuntia pidemmän ajomatkan päässä?
Lopulta teimme sopimuksen International SOS:n
kanssa (I-SOS). Perustimme työmaalle klinikan, jossa
paikalla on 24/7 ammattitaitoisia lääkäreitä, jotka
saavat tukea alueellisilta I-SOS-kotiuttamiskeskuksilta.
Olemme myös hankkineet oman ambulanssin,
koska sellaista ei ole kylässä, jossa majailemme.
Lääkärimme ovat hoitaneet jo kaksi
kotiuttamistapausta ja tukeneet asiakasta akuutissa
tapauksessa satamassa. Tämä ennaltaehkäisevä
lähestymistapa työturvallisuuden hyvän järjestämisen
varmistamiseksi on säästänyt minut monilta
unettomilta öiltä. Tuntuu hyvältä, että voimme tarjota
kollegoillemme parhaan mahdollisen hoidon, jos
jotain sattuisi."

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:

INSPIROIVA
NINA-KOKEMUS
GREEN BAYSSÄ
NINA-koulutus voi avata silmät. Myös
toimeksiantajien!
Fox River Clean Up on merenpohjan
saneerausprojekti Yhdysvalloissa. Boskalis
Dolman kehitti sitä varten puhdistuslaitteiston.
Paikallisille käyttäjille tarjottiin hiljattain NINA
Experience (koulutus, joka antaa uuden
ärsykkeen turvallisuusajattelulle). Myös
pääurakoitsija Tetra Tech ja ruoppausyritys
Brennan osallistuivat siihen. Projektipäällikkö
Rudy Driessen: "Tässä lähestytään turvallisuutta
käsitteestä "liability" käsin, mikä tarkoittaa
vastuuta onnettomuuden tapahtuessa.
Seurauksena ovat tarkat
työturvallisuusmääräykset, tiukka hierarkia ja
määritellyt tehtävät. NINAn avulla otamme itse
vastuun ja teemme aloitteen: "Onko sinulla
parempi idea? Kerro se sitten!" Käyttäjien piti
tottua tähän, mutta nyt lähestymistapa tuottaa
tuloksia, sekä ilmapiirin että tilastojen osalta.
SANOISTA TEKOIHIN
Tetra Tech ja Brennan ovat innoissaan
NINA-lähestymistavasta, kertoo Rudy:
"Experiencen jälkeen Tetra Tech on laatinut
yhden työturvallisuusjulisteistaan uudelleen.
Siinä luki ensin: 'If you see someting, say
something’ (eli: kerro se esimiehellesi), nyt siinä
lukee: ‘If you see something, do something’.
Hyvä asia, vai mitä?!"

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.
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!
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