BEZPEČNOSTNÉ VYHLÁSENIE
Naši ľudia sú našimi najhodnotnejšími aktívami, pričom robia z bezpečnosti základnú hodnotu.
Náš cieľ: Žiadne zranenia a žiadne nehody. Tvorí to súčasť kultúry našej spoločnosti a podporujú
to naše hodnoty a pravidlá. Od všetkých zamestnancov vrátane subdodávateľov sa očakáva,
že si vezmú tieto hodnoty a pravidlá k srdcu.

HODNOTY

PRAVIDLÁ

NESIEM ZODPOVEDNOSŤ ZA VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ

PRIPRAVIŤ HODNOTENIE RIZIKA PRE KAŽDÝ PROJEKT,
PLAVIDLO ALEBO MIESTO

UPOZORŇUJEM OSTATNÝCH NA BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

ZÍSKAŤ PRACOVNÉ POVOLENIE PRE DEFINOVANÉ
ČINNOSTI NESÚCE RIZIKÁ

PODNIKNEM KROKY V PRÍPADE NEBEZPEČNEJ
PREVÁDZKY. V PRÍPADE POTREBY PRESTANEM PRACOVAŤ

VYKONAŤ ANALÝZU NEBEZPEČENSTIEV PRI PRÁCI PRE
NEBEZPEČNÉ NERUTINNÉ ČINNOSTI

PRIJÍMAM SPÄTNÚ VÄZBU OHĽADNE MÔJHO SPRÁVANIA
V SÚVISLOSTI S BEZPEČNOSŤOU BEZ OHĽADU NA
FUNKCIU A POZÍCIU

BYŤ INFORMOVANÝ O OPATRENIACH PRE ZMIERNENIE
RIZÍK A KONTROLU

HLÁSIM VŠETKY NEHODY VRÁTANE TÝCH, KTORÝM SA
PODARILO ZABRÁNIŤ NA POSLEDNÚ CHVÍĽU, S CIEĽOM
INFORMOVAŤ DRUHÝCH A UČIŤ SA Z CHÝB

BYŤ PRIPRAVENÝ NA POVINNOSTI A NOSIŤ
POTREBNÉ OOPP

MOJA ÚLOHA ZAMESTNANCA PODĽA NINA
AKO ZAMESTNANEC

AKO MANAŽÉR/VEDÚCI PRACOVNÍK

■

■

■
■
■

Vždy si skontrolovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť
vybavenia a okolia (ÁNO)
Zaistiť, aby ste boli informovaní o opatreniach pre zmiernenie
rizík a kontrolu pre prácu a pracovné prostredie
Informovať vášho nadriadeného o nebezpečných situáciách
Vždy dodržiavať hodnoty a pravidlá

■

■

Viesť príkladom preukazovaním bezpečného vedenia
Vytvárať atmosféru a podmienky v rámci organizácie, kde sú
zamestnanci vedení k bezpečnosti pri práci a riešeniu
bezpečnostných problémov
Zaistiť dodržiavanie hodnôt a pravidiel v oblasti kontroly

PRAVIDLÁ NINA V PRAXI
Pripraviť hodnotenie rizika pre každý projekt, plavidlo alebo miesto

Byť informovaný o opatreniach pre zmiernenie rizík a kontrolu

■ Zodpovedný manažér/kapitán koordinuje hodnotenie rizika a musí zapojiť nadriadených
■ Hodnotenie rizika sa pravidelne prehodnocuje a v prípade potreby aktualizuje (ako

■ Každý, kto pracuje na projekte, plavidle a v kancelárii má byť informovaný o

napríklad zmena pracovnej náplne alebo metódy či sledovanie nehody)
■ Opatrenia definované v hodnotení rizika sa musia zaviesť

■ Pred začatím práce sa koná stretnutie o súbore nástrojov:

Získať pracovné povolenie pre definované činnosti nesúce riziká
■ Identifikované činnosti predstavujúce vysoké riziko:

- vstupovanie do uzavretých/stiesnených priestorov,
- práca na systémoch pod napätím (vrátane odstávok).
■ Na základe hodnotenia rizika možno identifikovať ďalšie vysokorizikové činnosti
■ Stanovené kontrolné opatrenia sa musia zaviesť
■ Zodpovedný nadriadený vydáva pracovné povolenie

Vykonať analýzu nebezpečenstiev pri práci pre nebezpečné
nerutinné činnosti
■ V prípade nebezpečných a nerutinných úloh má nadriadený vykonať analýzu

príslušných opatreniach pre zmiernenie rizík a kontrolu
- v prípade analýzy rizika pracovnej úlohy alebo pracovného povolenia,
- ako výsledok hodnotenia rizika.
■ Aktualizácie v hodnotení rizika budú oznámené príslušným osobám na pracovisku

Byť pripravený na povinnosti a nosiť potrebné OOPP
■ Pripravený na úlohu znamená nebyť pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok
■ OOPP na mieste:

- bezpečnostné topánky a prilba,
- reflexné oblečenie,
- záchranná vesta počas nalodenia a vylodenia alebo ak plávajúce zariadenie nemá
zábradlie.
■ ďalšie OOPP sú špecifické pre úlohu a založené na hodnotení rizika, analýze
nebezpečenstiev pracovnej úlohy alebo pracovnom povolení

nebezpečenstva pracovnej úlohy
■ Stanovené kontrolné opatrenia sa musia zaviesť
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