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Po přípravě Řídících výborů,
která se uskutečnila v jednotli-
vých závodech poslední březnový
týden, byla odstartována školení
Audity bezpečného chování, jichž
se zúčastní přibližně sedmdesát
zaměstnanců naší společnosti.

Školení je vždy ráno zahájeno
teoretickou částí, kde je účastní-
kům vysvětleno, jak by tyto Audi-
ty bezpečného chování měly
v praxi vypadat. Výklad je dopl-
něn zkušenostmi lektorů firmy
Kirschstein & partner ze závodů
jiných společností, v nichž již ta-
to firma působila a Audity bez-
pečného chování školila. Své zku-
šenosti prezentují také naši za-
městnanci, kteří v podstatě
podobné audity v závodech pro-
vádějí.

NOVINKY Z BOZP
Po teoretické části následuje

část praktická. Účastníci se roz-
dělí do dvoučlenných týmů
a spolu s lektorem odcházejí do
jednotlivých závodů k praktické-
mu nácviku. Praktická část trvá
asi devadesát minut. Na závěr,
až všechny týmy absolvují pra-
xi, se všichni účastníci školení
spolu s lektory sejdou k závěreč-
nému hodnocení. Prakticky se
Audity bezpečného chování
začnou provádět v červnu. Bude
se jednat o tzv. křížové audity,
tzn. např. ředitel závodu 10 pro-
vede audit v závodě 12 a ředitel
závodu 12 zase v závodě 10
apod.

Souběžně s tímto školením
stále pokračují školení mistrů Mi-
nuty pro bezpečnost. Rovněž se
v uplynulých dnech uskutečnilo
jednání B–M týmu za účasti pí
Elke Werner-Keppner. Členové
B–M týmu byli informováni o za-
hájení školení Audity bezpečné-
ho chování. Hlavním tématem
však byla rozbíhající se elektro-
nická databáze, která by měla
obsahovat přesné informace
o průběhu projektu Řízení uvědo-
mění formou tabulek, které bu-
dou oprávnění zaměstnanci plnit
relevantními údaji. Databáze by
měla poskytnout dokonalý pře-
hled o tom, kde je vše v pořádku
a naopak, kde existují mezery.
Závěr schůzky byl věnován disku-
si a připomínkám jednotlivých
členů B–M týmu.
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