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Säkerhet är vår högsta prioritet på Bilfinger!
Vår mest värdefulla tillgång är våra medarbetare. Att vi samt våra
kollegor jobbar säkert är nyckeln till vår framgång. Vi kompromissar
aldrig med säkerhet och integritet.

World Safety Day 2020-04-28
I år firade Bilfinger World Safety Day på ett lite annorlunda sätt än vad
som först var planerat p.g.a. rådande situation i dessa ”Corona-tider”.
Säkerhet är vår högsta prioritet och våra medarbetare är vår mest
värdefulla tillgång. Vi har dessutom mycket att fira tillsammans. Därför
valde vi att fira World Safety Day, med den personal som hade möjlighet
att delta, via Skype. Övriga kollegor planeras att få informationen som
delgavs under World Safety Day via sina chefer vid ett senare tillfälle.
Fokusområden 2020
Under året kommer vi ha fokus på de vanligaste skadorna och de skador
eller riskfyllda förhållanden som skulle kunna ge allvarlig konsekvens för
individen, där du och jag kommer vara med och ”nolla” dessa framöver.
Fokusområde
Period
Skador mot huvud / ansikte
Maj - Juli
Handskador
Augusti - Oktober
Fallskador
November - December
Under dessa perioder kommer vi ha extra fokus på dessa områden via
t.ex. toolbox möten, Safety walks, och skyddronder.
Hur bidrar vi till att ”nolla” dessa då ? Bl.a. genom förbättringsförslag,
våga säga till ifall ni ser ett fel, dela med er av eran erfarenhet, kort och
gott att vara aktiv i allas vårat skyddsarbete.
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Tänk på att smittrisken
fortsatt är hög i Sverige
och att delar av Sverige
fortfarande troligtvis inte
nått toppen på smittkurvan ännu. Ber er
därför att hålla ut och fortsatt jobba enligt
Bilfingers och Folkhälsomyndighetens
restriktioner. Vill också tacka er för er fina
insats under den tidsperiod som gått! Vi
har under den rådande situationen sett ett
enormt engagemang, ansvarstagande och
innovation från medarbetarna. Vi har
fantastiska människor i vår organisation
vilket vi är otroligt stolta över. Vi jobbar alla
mot samma mål! I HSEQ-månadsblad från
februari i år skrev vi:
”Tillsammans skall vi säkerställa att vi alla
kommer hem till våra nära och kära med
en god hälsa.
Vi sätter säkerheten först,
jobbar tillsammans och
beaktar hållbarhet inom alla aspekter;
miljö, ekonomiska och sociala.”
Vill understryka ordet TILLSAMMANS
även i detta sammanhang!

Vad betyder Grön Zon för dig?

Vi frågade Kent Westerlund, BU Manager
Insulation:
”Grön zon för mig är att vi alla tar ansvar
och känner att vi har en trygg och säker
arbetsplats innan vi startar vårt arbete så
att alla kommer hem i samma skick som de
kom på jobbet. Använd de
verktyg/hjälpmedel vi har och var
uppmärksam på om förutsättningarna
ändras.”
Nästa månad kan det vara du som får
frågan !
Jan-Erik Kukkonen & Miriam Johansson

