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Hyvää työtä!
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Harke Rutgers, projekti-insinööri,
Boskalis Offshore
Nordeste-projektissa Brasiliassa asiakkaamme
Petrobas pitää työterveyteen ja -turvallisuuteen
liittyviä sääntöjä erittäin tärkeänä. Paikalliset
työsuojelutarkastajat valvovat erittäin tiukasti niiden
noudattamista. Esimerkki: normaalia korkeamman,
sekä maalla että vedessä käytettävän kaivinkoneen
kuljettajan on käytettävä turvavyötä. Tämä on hyvä
sääntö. Mutta aina? Pyrimme NINA-filosofian
mukaan saamaan ihmiset ajattelemaan turvallisuutta.
Keskusteltuamme asiasta työsuojelutarkastajien
kanssa päätettiin, että käyttäjän kannalta on
turvallisempaa, että hän ei käytä turvavyötä
työskennellessään koneella vedessä.

Olemme myös ottaneet käyttöön
positiivisen palautteen antamisen.
Painopiste on usein valvonnassa ja
sääntöjen noudattamisessa ja
asioista huomautetaan etenkin, jos
kaikki ei ole kunnossa. Positiivinen
palaute on yhtä tärkeää.
Asiakaskin ymmärtää tämän.
Olemme kehittäneet yhdessä Safety
Appreciation -kirjeen, jolla
kiitämme henkilöitä, jotka antavat
panoksensa turvallisemman
työympäristön aikaansaamiseksi.
Olemme myöntäneet sen muun
muassa operaattorille, joka näkee
vaivaa selittääkseen
työsuojelutarkastajille, mitä hän
tekee ja joka pyytää selvennystä,
jos asiat eivät ole hänelle selviä.

NINA Awareness Day
Kongossa projektin puitteissa järjestetään
säännöllisesti NINA Awareness Day.
Tällaisen päivän aikana järjestetään
hätätilanneharjoitus ja tilaisuus, johon
kaikki projektin työntekijät osallistuvat.

“Tärkein tavoitteemme on kouluttaa ihmisiä”,
kertoo SHE-Q-koordinaattori Marcellus Nfah
Ndoh. "He eivät useinkaan ole tietoisia
työn riskeistä, koska vesirakentaminen ja
aallonmurtajarakenne ovat täällä
poikkeuksellisia." Osasto haluaa myös
parantaa keskinäistä viestintää tapahtumalla:
"Projektimme kattaa suuren alueen, joten kaikki
eivät aina tunne toisiaan."

Tämä positiivinen palaute ansaitsee
mielestäni vielä enemmän
huomiota. Siitä koituu vain etua
työturvallisuuden ja meille niin
tärkeiden asiakkaiden kanssa
tehtävän yhteistyön kannalta!

Ensi kuussa NINA-blogissa:
Robert Landsborough
(projektipäällikkö Rockfall)

Uutta: NINA The Experience
for teams only
NINA The Experience on upouusi tiimitapaaminen, joka käynnistetään piakkoin.
Päivän kestävällä, työpaikalla järjestettävällä tapahtumalla annetaan lisäimpulssi tiimin
työturvallisuuteen liittyville tavoitteille. Mietitte yhdessä roolianne NINAn perusteella ja
sitä, kuinka jokainen voi antaa panoksensa entistä parempaan tiimin tulokseen
pääsemiseksi. The Experience antaa uusia näkemyksiä,
täydentää tarvittaessa NINA-tietoanne uusilla
tiedoilla ja taidoilla ja yhdenmukaistaa näkemyksiä.
Se on arvokas tuki!
NINA
RELEASES

OLETKO KIINNOSTUNUT?
Pyydä lisätietoja SHE-Q-osastolta tai lähetä
viesti osoitteeseen NINA@boskalis.nl
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Meripelastus NINA Awareness Day

Meripelastus
Aikaisemmin tänä vuonna järjestettiin NINA
Awareness Day, jonka aiheena oli
meripelastus. Harjoitus osoittautui erittäin
hyödylliseksi. Marcellus: "Kun eräs mies pari
viikkoa harjoituksen jälkeen tosiaankin joutui
veden varaan, hän tiesi heti miten menetellä:
ottaa kengät pois ja pysyä rauhallisena. Tämä
päättyi hyvin, ja mies pelastettiin. Jokainen
tiesi, miten menetellä ja ketä varoittaa.
Harjoitus tosiaankin auttoi tässä."
Projektipäällikkö Jeroen de Reus: "Kaikki
ovat innostuneita. Myös asiakas ja
satamaviranomaiset, jotka osallistuivat
harjoitukseen. NINA Awareness Day
edistää tietoisuutta turvallisuudesta ja
yhteenkuuluvuutta: yksi perhe, yksi tavoite."

