Zakłady małe
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Szwalnie wyposażone są w nowe maszyny (najstarsze z użytkowanych mają nie więcej niż 8 lat).
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów hałasu
została opracowana odrębna ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na ten czynnik szkodliwy. W wyniku wdrożenia planu działań korygująco-naprawczych obniżono natężenie hałasu w pomieszczeniu szwalni z poziomu 0,5-0,7 do 0,2 NDN
dzięki wymianie silników maszyn szwalniczych oraz
automatycznemu zatrzymywaniu pracy maszyn
w czasie przerw w szyciu. Ponadto obniżono poziom drgań mechanicznych z 0,5-0,7 do 0,2-0,5
NDN dzięki systematycznej wymianie maszyn
szwalniczych „stębnówek”. W zakładzie zapewniony został bezpieczny transport ręczny oraz ruch wewnątrzzakładowy. Pracodawca dokonał wymiany fo-

teli szwaczek na nowe, ergonomiczne z hydraulicznym mechanizmem dostosowania wysokości i oparcia. W pomieszczeniu szwalni zainstalowano klimatyzację. W 2011 r. dokonano modernizacji części
budynku oraz terenu zakładu. Pod ciągiem pieszym
od bramy zakładu do budynku produkcyjnego wykonano instalację grzewczą, zapobiegającą poślizgnięciom na mokrej lub oblodzonej powierzchni
w okresie zimy. Podobne rozwiązanie zastosowano
wzdłuż rynien budynku, co uniemożliwia tworzenie
się niebezpiecznych sopli lodu. Pracodawca popularyzuje wiedzę nt. bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na terenie zakładu pracownicy mogą skorzystać
z podstawowej opieki zdrowotnej. W ciągu dwudziestoletniej działalności zakładu był zaledwie jeden lekki wypadek przy pracy.

P. P. H. U. „Dartex” jako firma produkcyjna powstało w 1992 r., zaś
od roku 1998 specjalizuje się
w konfekcjonowaniu kostiumów
kąpielowych.
„Dartex” od lat cieszy się szacunkiem branży krawieckiej. Lata
doświadczeń, zaufanie kontrahentów, a ponad wszystko stabilna i profesjonalna załoga to fundamenty uznanej marki, którą
stworzyliśmy.
Od wielu lat wdrażamy nowe
technologie, umożliwiające profesjonalną produkcję kostiumów
kąpielowych najwyższej jakości.
Priorytetem firmy jest ciągłe dbanie o bezpieczne środowisko pracy. Z myślą o tym wyposażyliśmy
firmę w nowoczesny i bezpieczny
park maszynowy, wykonujemy także systematyczne pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, m.in. hałasu, drgań,
zapylenia. Szczególne znaczenie
ma dla nas kształcenie pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz prawa pracy.
To tylko niektóre elementy składające się na bezpieczne warunki
pracy w naszej firmie. Ostatnio nasza firma wzięła udział w unijnym
projekcie „Asystent Innowacji”.
Efektem tego, trwającego niemal
pół roku programu, było wzmocnienie relacji zawodowych.
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Nowoczesne
i bezpieczne krawiectwo
Firma prowadzi głównie działalność usługową (szycie, przeszywanie dzianin). Budynek, w którym mieści się zakład produkcyjny,
został oddany do użytku w 2007 r. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 19 pracowników. Główna szwalnia ma powierzchnię 200 m2. Dodatkowe pomieszczenie produkcyjne o powierzchni 40 m2 uruchamiane jest przy zwiększonych zamówieniach. Pracodawca był laureatem konkursu na szczeblu regionalnym w 2010 r. W ostatnich dwóch latach firma wykazała się kolejnymi działaniami mającymi wpływ na poprawę warunków oraz
bezpieczeństwa pracy. Udział w projekcie „Asystent Innowacji”,
finansowanym z funduszy UE, pozwolił na analizę relacji międzyludzkich, wskazanie miejsc ewentualnych konfliktów w celu ich
eliminacji i zapobieganiu w przyszłości. Właściciel zakładu wspiera placówki opiekuńczo-wychowawcze.

