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Do wszystkich pracowników MDI Techniek BV
Zachowanie:
Niebezpieczne zachowanie może niepotrzebnie zwiększyć ryzyko. Na przykład, zachowywanie się jak
twardziel, postrzeganie czegoś jako wyzwania, brak zainteresowania lub używanie alkoholu i
narkotyków. Wszystko to prowadzi do niebezpiecznych działań i/lub sytuacji.
Oznacza to zatem duże ryzyko w miejscu pracy dla Ciebie i, co gorsza, dla Twoich współpracowników.
Nie bez powodu ustawa o warunkach pracy stanowi, że nie wolno tego robić!
Niemniej jednak w praktyce wydaje się, że pracownicy często myślą: "I tak nic mi się nie stanie" i w
ten sposób ignorują zasady (bezpieczeństwa).
Bezpieczne zachowanie:
Ustawa o warunkach pracy wyraźnie stanowi, że pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo,
zdrowie i dobro własne oraz osób trzecich. Dlatego jesteś prawnie zobowiązany do "bezpiecznego"
zachowania.
Nie wolno narażać siebie ani innych na niebezpieczeństwo. Dlatego należy przestrzegać wytycznych i
zasad. Musisz także używać środków ochrony indywidualnej, jeśli wymaga tego pracodawca.
Bezpieczne zachowanie oznacza również, że należy interweniować w przypadku napotkania
niebezpiecznej sytuacji i zwracać się do innych w sprawie niebezpiecznego zachowania. Oczywiście
należy zgłaszać niebezpieczne sytuacje i wypadki lub sytuacje bliskie wypadkom swojemu
przełożonemu i nam.
Kierownik musi również motywować swoich ludzi do bezpiecznego zachowania. Można to osiągnąć
poprzez nauczanie bezpiecznych metod pracy i dawanie dobrego przykładu. Dobra atmosfera w
pracy motywuje również ludzi do bezpiecznego zachowania.
Ład i porządek:
Niechlujstwo jest jedną z rzeczy, które nie należą do bezpiecznych zachowań. Jeśli rozlałeś jakiś
produkt, najlepiej natychmiast go wyczyść. To samo dotyczy narzędzi, których już nie używasz lub
kawałków kabla czy węża, które właśnie odciąłeś i już nie potrzebujesz.
Upewnij się, że masz dobre systemy przechowywania, abyś mógł łatwo i przejrzyście porządkować i
pobierać narzędzia i materiały. Leżące wokół przedmioty i luźne kable stanowią duże zagrożenie. W
końcu ludzie mogą się na nich łatwo poślizgnąć lub potknąć. Jest to niebezpieczne w normalnym
znaczeniu tego słowa, ale jest jeszcze bardziej niebezpieczne, gdy na przykład wybucha pożar i
wszyscy muszą uciekać.
Oprócz bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo, natychmiastowa utylizacja materiałów i
odpadów ma również inne zalety:
- zapobiegasz zanieczyszczeniom i możliwym szkodom dla środowiska,
- czyste i uporządkowane miejsce pracy ma pozytywny wpływ na atmosferę pracy,
- Pracujesz bardziej wydajnie, ponieważ nie musisz szukać materiałów i/lub narzędzi,
- Materiały i narzędzia są mniej narażone na uszkodzenia, jeśli się je odpowiednio uporządkuje.
Nie myśl więc: posprzątam później. Natychmiastowe uporządkowanie miejsca pracy jest częścią
pracy i oznaką dobrego rzemiosła.

Materiały należy przechowywać w odpowiednim miejscu. Nie umieszczaj ich przed wyjściami
ewakuacyjnymi ani gaśnicami.
Higiena osobista:
Ład i porządek obejmuje również higienę osobistą, np.
- naprawianie lub pranie zniszczonej lub zabrudzonej odzieży roboczej,
- nie jeść i nie pić w miejscu pracy,
- mycie rąk po kontakcie z substancjami niebezpiecznymi,
- długie włosy należy związać do tyłu lub umieścić w siatce
- nie należy nosić biżuterii podczas pracy.
Nadużywanie alkoholu i narkotyków:
Alkohol i narkotyki mają negatywny wpływ na naszą zdolność do reagowania. Pod wpływem alkoholu
i narkotyków wolniej reagujesz na niebezpieczne sytuacje lub źle je oceniasz. Niektóre leki mają
również działanie uspokajające.
Używanie alkoholu i narkotyków również obniża próg: pod wpływem alkoholu i narkotyków mówisz i
robisz rzeczy, których normalnie byś nie zrobił. Takie zachowanie może być uciążliwe. Koledzy nie
wiedzą, co mogą z tobą zrobić w takiej chwili. Co więcej, muszą się one pozbierać po tym, co po sobie
zostawisz.
Tak więc używanie alkoholu i narkotyków w środowisku pracy jest z gruntu złe! Stwarza to
niebezpieczne sytuacje i zakłóca warunki pracy.
Używanie alkoholu i narkotyków jest niebezpieczne nie tylko w pracy. Niebezpieczne jest również
wykonywanie pracy, jeśli nadal jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków, które zażywałeś
poprzedniego dnia. Staraj się unikać takich sytuacji. Jeśli masz kaca, powiedz o tym swojemu
przełożonemu i unikaj niebezpiecznej pracy.
Szukaj pomocy, jeśli regularnie nie jesteś w stanie prawidłowo wykonywać swojej pracy z powodu
nadużywania alkoholu lub narkotyków.

