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Po omowieniu zachowari świadczqcych o bezpiecznej postawie wobec pracy, naIezy

skoncentrowaĆ się na gestach i stowach, ktore rowniez pełniq WaZnq rolę
w przypadku poprawy bezpieczenstwa pracy. Zastanow się nad przeciętnym
tygodniem pracy: czy kiedyko|wiek zdarzyło ci się zadawaĆ sobie nizej wymienione
pytania?
Czy mogę wykonywać pracę w bezpieczniejszy sposob?
Czy ktośmoze byĆ narażony na zranienie?
Czy mam wszystkie Wymagane środkiochrony indywidualnej? Czy je stosuję?
Czy mam narzędzia odpowiednie do wykonywanej pracy?
Czy często wypowiadasz ponizsze stwierdzenia?

Rozpocznijmy to spotkanie od tematu dotyczqcego bezpieczenstwa
Nie wierzę, ze nie mamy wymagan dotyczqcych tego czynnika zagrożenia
- Musimy powtadomiĆ kogośo tym zagrożeniu
- Ten sprzęt moze byĆ niewygodny w użytkowaniu, a|e bez niego nte jesteśmy
odpowiednto chronieni
- Noszę te okulary ochronne przy sobie przez caty czas, zeby nte zapomnieć
rcn wr)zyc we wrasowyn momence
- Zanim stqd wyjdztemy, posprzqtajmy, pozbierajmy wszystkie niepotrzebne
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rzeczy z po1rogt,
Jeze|i stawiałeśsobie te czy inne pytania Iub wypowiadateś podobne stwierdzenia,
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postawa wobec bezpreczenstwa pracy jest poprawna. Ostatecznie jednak

to Two1e działania będq wyrazaĆ postawę wobec bezpieczenstwa pracy, a zarowno

tO, co mÓwisz, jak i to, co robisz, ma wptyw na postawę wobec bezpieczenstwa
n nych osob pracujqcych wokot ciebie.
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swojq postawq wobec bezpieczenstwa pracy wptywasz
wszystkich wokoto - w pracy iw domu. Swojq bezpiecznq postawq wobec pracy

Pamiętaj

dajesz dobry przyktad i pokazujesZ,Ze bezpieczenstwo jest wartościq,ktora przynosi
korzyści.

Daj przyktad i pokaz swojq pozytywnq postawę wobec bezpieczenstwa
pracy, ktora przejawia się wtym co mowisz ijak dziatasz!
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Pozytywna postawa wobec bezpieczenstwa pracy
Musisz byĆ przekonany, ze mozna
zmniejszyć liczbę wypadkow przy
pracy w twoim przedslębiorstwie

takie podejścieprzetoŻy się
na twojq pozytywnq postawę
wobec bezpieczenstwa pracy!
Nie tylko twojq. RÓwniez twoich
kolegow
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Uwazasz, że wypadek nie przytrafi się

W zespo|e, W ktÓrym

pracujesz,

poniewaz nigdy wcześniej się nie
zdarzyt? A jeś|iktośz twojego
najblizszego otoczenia zostanie
powaznie ranny w wyniku wypadku czy

podobnego zdarzenia? Czy wtedy
zmieni to twojq postawę wobec

oceniĆ u innych, niż u siebie'

Przeczytaj przedstawione ponizej typy

,

ktÓre sq przejawem
pozytywnej postawy wobec bezpiecze stwa pracy. Następnie zastanÓw
zachowa
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niejscd pracy
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się, czytak postępujeszW pracy.
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Skupianie się na pracy
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podejmowanie ryzykownych zachowari

W pracy? Czy myś|isz,ze wypadki
zdarzaj4 się ty|ko innym ludziom?
Lekcewazysz niebezpieczne sytuacje w
pracy, uwazajqc, ze to nie Twoja sprawa?
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w ciqgu dnia i ZaWsZe zastanawiasz się,

czenstwa.

Eezpieczeislwo

Czy uwazasz siebie za osobę, ktÓra

do wykonania

Najpierw wykonujesz zadania najwazniejsze, potem mniej istotne, aby
z uptywem dnia nie zaczqĆ się spieszyĆ
i nie zapomnieĆ o zachowaniu bezpie.
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zada

Nie czekaj, az zdarzy się cośztego,
|ecz zacznij zm ien iaĆ swojq postawę
:

"

Uktadasz sobie Iistę

jak wykonaĆ je w sposÓb bezpieczny'

Postawę wobec bezpieczenstwa pracy
mozna oceniĆ na podstawie zachowania w pracy. Niestety, podobnie jak
w przypadku innych zachowa - tatwiej
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kolejnych dziatari. Nie dziatasz
W pośpiechu, dzięki czemu unikasz
urazÓw czy wypadkÓw przy pracy.

bezpiecze stwa pracyT

już od dziś!
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iejętnośćorgan izacj i pracy
Dobrze zarzqdzasz czasem i potrafisz
zna|eŹĆ moment na zaplanowanie
Um

odpowiedzialność
Jesteś osobq odpowiedzia|nq, więc nie
skupiasz się ty|ko na swoim bezpieczeristwie, lecz rÓwniez na bezpieczetistwie innych. Wykazujesz się odpowiedziaI nościq rÓwni ez zazadania, ktÓre
nie na|ezq do twojego bezpośredniego

zakresu obowiqzkÓw. Wtaściwie
reagujesz na zagrozenia, zamiast je
zIekcewazyĆ' Jeś|izauWaZonego
zagrozenia nie moZna uniknqĆ,

Koncentrujesz się na zadaniach, ktÓre

zgłaszaszprzełozonem u |u b stuzbie B H P,
aby temu przeciwdziałaĆ wprowadzajqc

wtaśnie wykonujesz' Wypetniasz je

konieczne zmiany.

doktadnie, z zachowaniem zasad
bezpiecze stwa Nie prowadzisz
zbędnych rozmÓw z kolegami, nie
podziwiasz krajobrazÓw zaoknem. Nie

myś|isz o niczym innym poZa
wykonywanq pracq' W ten sposÓb

pokazujesz innym swojq dobrq postawę
wobec bezpiecze stwa, a jednocześnie
chronisz siebię od wypadku przy pracy'

Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Pa stwowy Instytut Badawczy

Warszawa
tel.0-22 62336 86. fax: 0-226233f 64
ul. Czerniakowska 16, 00-701

Zachowanie czujności

Trudno jest wye|iminowaĆ wszystkie
zagrozenia, ale rozpoznajqc i uwzg|ędniajqc te, ktÓre wiqżq się z wykonywanq

przez ciebie pracq, będziesz

w

stanie

unikaĆ niepotrzebnego ryzyka. B4dŹ
przezorny iczujny, reaguj szybko i unikaj
podejmowania ryzyka.

www.ciop. pl/bezpieczne_m iejsce_pracy

