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Řízení uvědomění. Celopodni-
kový projekt bezpečnosti práce
pod tímto názvem byl slavnost-
ně zahájen 6. března. V tento
den také proběhl, jako ve všech
ostatních podnicích Arcelor –
Mittal, Den bezpečnosti a zdra-
ví. V jeho rámci proběhly různé
akce, jejichž cílem bylo poskyt-
nout co nejvíce informací o bez-
pečnosti práce. Součástí dne by-
lo také pokládání otázek, týkají-
cích se bezpečnosti práce,
zaměstnancům. Pokud zaměst-
nanec odpověděl správně, do-
stal malý dárek (termohrnek).
Jednou z nejdůležitějších akcí
dne byla konference o bezpeč-
nosti a zdraví, kterou zahájil Bill
Scotting, výkonný viceprezident
pro strategii a trvalý rozvoj sku-
piny Arcelor Mittal.

NOVINKY Z BOZP Následujícího dne byl zahájen
cyklus školení mistrů pod vede-
ním lektorů poradenské firmy
Kirschstein & Partner, paní Elke
Werner-Keppner, Grita Niemey-
era a Guentera Kirschsteina. Na
těchto školeních jsou mistři se-
znamováni s úkoly, které pro ně
z nového programu bezpečnosti
vyplývají. Hlavní novinkou je
především konání schůzek s bez-
pečnostní tematikou nazvaných
Minuty pro bezpečnost. Mistři
jsou proškoleni úvodními Minu-
tami pro bezpečnost, jejichž
součástí je promítání filmu Při-
znat barvu, který pojednává
o bezpečném chování na praco-
višti. Následně jsou seznámeni
s prováděním ostatních Minut
pro bezpečnost. Během roku by
zaměstnanci ve výrobě měli ab-
solvovat celkem 4x Minuty pro
bezpečnost a zaměstnanci ve
správě 2x. Školení budou probí-
hat nejen celý měsíc, ale také
v dubnu a v květnu.

Začátkem dubna se uskuteční
návštěva členů BM – týmu a zá-
stupců odborů v Mittal Steel
Hamburk. Je to podnik, kde již
podobný projekt funguje, a tak
cílem této návštěvy bude čerpá-
ní zkušeností pro zavedení pro-
jektu do praxe. Kromě návštěvy
tohoto podniku je připravena
návštěva Norddeutsche Affine-
rie Hamburk a probíhají také
jednání o exkurzi do Arcelor Ei-
senhüettenstadt. 
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