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Mittal Steel Ostrava�

ného a poradenského B–M tý-
mu za příslušný závod. Po jejím
skončení následovalo setkání
s ředitelem závodu za účasti ve-
doucího provozu a člena
B–M týmu. Tento program po-
stupně paní Werner-Keppner
absolvovala ve všech závodech. 

Svou další pracovní schůzku
měli také členové B–M týmu.
První část jejich pracovního set-
kání byla věnována plánu nej-
bližších akcí v rámci projektu Ří-
zení uvědomění. Jedná se o ško-
lení Šetření úrazu a školení
Audity bezpečného chování. Dá-
le byly upřesněny zodpovědnos-
ti na jednotlivých řídich úrov-
ních za úkoly stanovené v rámci
projektu. Setkání poté pokračo-
valo informacemi, jak úspěšně
se projekt v závodech rozjíždí.
Ve většině závodů již proběhly
první bezpečnostní pohovory,
tzv. Minuty pro bezpečnost.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o novinku, mají někteří mistři
s jejich vedením drobné problé-
my, které by se časem měly vy-
řešit.

Koncem března byla na intra-
netu zahájena nová elektronic-
ká evidence závad, jejímž cílem
je zjednodušení a zpřehlednění.
Mohou do ní přispívat všichni
vedoucí zaměstnanci a bezpeč-
nostní technici. Zatím se jedná
o zkušební provoz a čas ukáže,
zda šlo o smysluplné řešení, kte-
ré bude mít budoucnost.

Ondřej Přecechtěl, odd. B

Příprava Řídicích výborů v jed-
notlivých závodech je další fází
projektu bezpečnosti Řízení uvě-
domění. První Řídicí výbory by
se v jednotlivých závodech měly
konat v květnu. Jejich účelem
bude zhodnocení úrazovosti za
dané období, co se v oblasti bez-
pečnosti v jednotlivých závo-
dech vykonalo a naopak, co je
potřeba zlepšit. V tomto roce
budou uspořádány Řídicí výbory
celkem třikrát.

Za účelem přípravy a zajištění
průběhu těchto výborů navštívi-
la naši společnost paní Elke
Werner-Keppner z nám již zná-
mé poradenské společnosti
Kirschstein & Partner. Program
její návštěvy začal půlhodino-
vou schůzkou se členem podpůr-
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