JAK PRACOWAĆ BEZPIECZNIE I UNIKAĆ WYPADKÓW PRZY PRACY
7 wskazówek dla młodych pracowników
1. Dbaj o własne zdrowie i bezpieczeństwo
TAK - To Twoim obowiązkiem jest dbanie o własne
zdrowie i bezpieczeństwo. Nikt poza Tobą nie jest
odpowiedzialny za ignorowanie przez Ciebie
instrukcji
bezpieczeństwa
lub
niemądre
czy nieostrożne zachowania.
2. Dbaj o innych ludzi wokół Siebie
TAK - Twoje zachowanie może mieć wpływ
na zdrowie i bezpieczeństwo innych kolegów i
współpracowników. Twoje zachowanie oddziałuje
na nich bezpośrednio (przez podjęte działania)
lub pośrednio (przez rzeczy, których nie zrobiłeś).
3. Podczas korzystania z nowego sprzętu, zawsze
pytaj o instrukcję - nie kieruj się intuicją
TAK - Zanim pierwszy raz użyjesz jakiegoś
urządzenia, najpierw zapytaj, jak działa i jak
go używać bezpiecznie. Kieruj się instrukcjami.
Jeśli masz wątpliwości - ZAPYTAJ.
4. Jeżeli zauważysz jakieś zagrożenie, zgłoś je
natychmiast
TAK - W pracy powinny istnieć procedury
dotyczące zgłaszania ewentualnych zagrożeń,
których powinieneś przestrzegać. Możesz
to zgłosić nieformalnie swojemu przełożonemu
lub oficjalnie, na piśmie. NIGDY NIE BÓJ SIĘ
ZGŁASZAĆ takich sytuacji, jak: wyciek, śliskie
podłogi, wadliwe wtyczki lub cokolwiek innego,
co uważasz za zagrożenie.

5. Przestrzegaj instrukcji, znaków i zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy
TAK - Pamiętaj, że to w Twoim interesie leży
przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, norm, zaleceń, instrukcji oraz znaków
bezpieczeństwa, a także wskazówek kompetentnych pracowników i służby bhp.
6. Współpracuj z menedżerami i bezpośrednimi
przełożonymi w budowaniu bezpiecznych miejsc
pracy
TAK - Pracodawca, poprzez działania menadżerów
i przełożonych, ma obowiązek zapewnić Ci
bezpieczne warunki pracy. Jednak to do Ciebie
należy obowiązek prawidłowego używania
sprzętów i postępowania zgodnego z instrukcjami
bezpieczeństwa.
7. Zanim rozpoczniesz pracę musisz poznać
przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa,
które dotyczą Ciebie i Twojej pracy
TAK - Nie jest to wymagane, ale dobrze jest mieć
wiedzę na temat tych, które dotyczą Ciebie
i Twojej pracy. Dlaczego nie przejrzeć głównych
dokumentów od razu?
Więcej informacji: www.ciop.pl/bezpiecznypoczatek
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