Zakłady średnie

Saint-Gobain Glass Polska
Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest nie tylko dla poszczególnych stanowisk pracy, ale również
dla czynności: standardowych, niestandardowych,
awaryjnych, okresowych. Na tej podstawie pracodawca wyposaża użytkowane maszyny i urządzenia mające zabezpieczenia fabryczne zgodnie z wymaganiami
minimalnymi w dodatkowe osłony zabezpieczające
miejsca potencjalnie niebezpieczne.
Wprowadzono procedury zabezpieczające maszyny
przed przypadkowym uruchomieniem. Poprawiono
bezpieczeństwo transportu wewnątrzzakładowego,
wprowadzając zakładowe standardy dotyczące użytkowania i sprawności wózków jezdniowych. Oznakowanie odpowiednim kolorem przekazuje informacje o przeglądzie i stanie technicznym wózka.
Wyznaczono także drogi dla pieszych. Ograniczono

narażenie na hałas poprzez montaż mat wygłuszających i udostępnienie ochronników słuchu. W zakładzie odbywają się cotygodniowe szkolenia pracowników dotyczące bieżących zagadnień związanych
z bezpieczeństwem pracy – „15 minut dla bhp”. Pracownicy są angażowani w poprawę stanu bhp poprzez regularne spotkania, konkursy, systemy motywowania i zgłaszania sugestii w zakresie poprawy
warunków bhp. Firma realizuje politykę „Zero wypadków, zero chorób zawodowych”. Wdrażany jest
system OHSAS 18001. W zakładzie funkcjonuje system rejestrowania, analizowania i zapobiegania,
obejmujący wszystkie wypadki, zdarzenia wypadkowe, zdarzenia potencjalnie niebezpieczne oraz sytuacje niebezpieczne.

„Po pierwsze bezpieczeństwo” to
hasło, które kieruje naszym postępowaniem na co dzień, niezależnie od stanowiska.
Huta Szkła Jaroszowiec, jeden
z trzech zakładów produkcyjnych
Saint-Gobain Glass Polska, należy do Grupy Saint-Gobain. Kierownicy, koordynatorzy i specjaliści bhp we wszystkich naszych
zakładach konsekwentnie i skutecznie korzystają z narzędzi
opracowanych przez Saint-Gobain, pomagających osiągnąć
wysokie standardy bezpieczeństwa pracy. Jedynym akceptowalnym dla nas celem, do którego dążymy, jest zero wypadków
przy pracy!
Także ochrona środowiska pracy
jest dla nas bardzo ważna. Nie
wyobrażam sobie, abyśmy mogli
skutecznie realizować postawione przed nami zadania bez poszanowania pracowników, bez
dbałości o zdrowe i bezpieczne
środowisko pracy.
Jesteśmy zaszczyceni nagrodą
przyznaną Hucie Szkła Jaroszowiec. Dziękuję za zaangażowanie w sprawy bhp wszystkim jej
pracownikom. Dziękuję także
Państwowej Inspekcji Pracy oraz
dyrekcji Saint-Gobain za okazane wsparcie.
Albert Bieniecki
Dyrektor Zakładu

Szkło - piękne i niebezpieczne
Przedsiębiorstwo Saint-Gobain zostało założone przez ministra
Colberta w 1665 r. Pierwszym zleceniem fabryki była produkcja szkła na potrzeby Sali Lustrzanej w Pałacu Wersalskim. Saint-Gobain Glass jest jedną ze 100 największych firm przemysłowych na świecie. Ma swoje zakłady w 64 krajach. Zatrudnia
prawie 195 tys. pracowników. Na rynku europejskim jest liderem w produkcji szkła. Zakład Saint-Gobain Glass Polska Oddział Jaroszowiec zatrudnia 142 osoby. Produkuje szkło ornamentowe bezbarwne lub barwione w masie. Uzyskuje się je
w procesie walcowania płynnego szkła pomiędzy cylindrami,
na jednym z których znajduje się wygrawerowany wzór. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama wzorów, które stosuje się
w ściankach działowych i przesuwanych, szklanych i oszklonych
drzwiach, kabinach prysznicowych, meblach, barierach, małej
architekturze miejskiej.

