ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Нашите хора са най-ценните ни активи, които правят безопасността основна ценност за нас.
Нашата цел е: да няма наранявания и да няма инциденти. Това е заложено в нашата фирмена
култура и е подкрепено чрез „Ценностите“ и „Правилата“. От всички работодатели, включително
и от нашите подизпълнители, се очаква да вземат тези ценности и правила под внимание.

ЦЕННОСТИ

ПРАВИЛА

АЗ СЪМ ОТГОВОРЕН ЗА СОБСТВЕНАТА СИ БЕЗОПАСНОСТ
ПОДХОДЪТ МИ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ Е ДА РАБОТЯ БЕЗОПАСНО

ИЗГОТВЕТЕ ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ,
ПЛАВАТЕЛЕН СЪД ИЛИ ЛОКАЦИЯ

АЗ ПРЕДПРИЕМАМ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ОПАСНИ
ОПЕРАЦИИ. АКО СЕ НАЛАГА, АЗ СПИРАМ ДА РАБОТЯ

ПОЛУЧЕТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ДЕФИНИРАНИ
ВИСОКО РИСКОВИ ДЕЙНОСТИ

АЗ ПРИЕМАМ ОТЗИВИ ЗА МОЕТО ПОВЕДЕНИЕ И
БЕЗОПАСНОСТ, НЕЗАВИСИМО ОТ РАНГА И ПОЗИЦИЯТА

НАПРАВЕТЕ АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ ПРИ ОПАСНИ И
НЕОБИЧАЙНИ ДЕЙНОСТИ

АЗ ДОКЛАДВАМ ЗА ВСИЧКИ ИНЦИДЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
И ЗА КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ,

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ОТНОСНО РИСКА И МЕРКИТЕ ЗА
КОНТРОЛ

ЗА ДА ИНФОРМИРАМ ОСТАНАЛИТЕ И ТЕ ДА СЕ ПОУЧАТ
ОТ ТОВА

БЪДЕТЕ ГОДЕН ЗА РАБОТА И НОСЕТЕ НЕОБХОДИМИТЕ
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

ОЯТА РОЛЯ В NINA
КАТО СЛУЖИТЕЛ

КАТО МЕНИДЖЪР/ПРЯК РЪКОВОДИТЕЛ

■

■

■
■
■

Винаги проверявайте собствената си безопасност,
безопасността на оборудването и заобикалящата Ви
среда (YES)
Уверете се, че сте информирани за рисковете и мерките за
контрол, отнасящи се за работата и заобикалящата среда
Уведомете прекия си ръководител за опасни ситуации
Винаги следвайте ценностите и правилата

■

■

Давайте пример като демонстрирате лидерство относно
безопасността
Създайте атмосфера и условия в рамките на организацията,
където служителите да се насърчават да работят безопасно
и да се справят с проблемите, свързани с безопасността
Осигурете следването на ценностите и спазването на
правилата за областта на контрол

ПРАВИЛА В ПРАКТИКАТА НА NINA
Изготвяне на оценка на риска за всеки проект, плавателен
съд и локация
■
■

■

Отговорният мениджър/капитанът координира оценката на риска и трябва да
включи и преките ръководители
Оценката на риска се разглежда периодично и се актуализира, когато това е
необходимо (когато има промяна в обхвата или метода на работа, или вследствие
на инцидент)
Мерките, определени при оценката на риска, трябва да се прилагат

Получаване на разрешение за работа при дефинирани
високо рискови дейности
■

■
■
■

Идентифицирани високорискови дейности:
- влизане в затворени/ограничени пространства
- Работа със захранващи системи (включително и системи Lock Out/Tag Out)
Въз основа на оценката на риска могат да се определят други по-рискови дейности
Определените мерки за контрол трябва да бъдат изпълнени
Отговорният пряк ръководител издава разрешение за работа

Информирайте се относно риска и мерките за контрол
■
■

■

Бъдете годни за работа и носете необходимите лични
предпазни средства
■
■

■

Изработване на анализ за опасностите при необичайни
дейности
■
■

В случай на опасности и необичайни дейности прекият ръководител трябва да изготви
анализ на опасностите при работа (АОР)
Определените мерки за контрол трябва да бъдат изпълнени

Всички, които работят по проекти, на плавателни съдове и в офиси са информирани
относно съществуващия риск и мерките за контрол
Преди започване на работа се прави запознаване с работната ситуация:
- в случай, когато има изготвен анализ на опасни дейности или разрешение за работа
- когато има оценка на риска
Промените в оценката на риска се съобщават на съответните лица на място

„Бъдете годни за работа“ означава да не сте под влияние на алкохол или други
упойващи вещества
Лични предпазни средства на обекта:
- защитни обувки и каска
- висока видимост на облеклото
- спасителна жилетка по време на изчакване/слизане на борда или ако плавателното
средство няма парапет
Допълнителните лични средства за безопасност са специфични според работата и са
базирани на оценката на риска, анализа на опасностите или разрешителното за работа
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