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Vår mest värdefulla i vår verksamhet är våra medarbetare. Att vi samt
våra kollegor jobbar säkert är nyckeln till vår framgång. Vi kompromissar
aldrig med säkerhet och integritet.
Tillsammans skall vi säkerställa att vi alla kommer hem till våra nära och
kära med en god hälsa.
I förra månadens HSEQ-månadsblad skrev vi om en incident där en av våra
medarbetare, som skulle samtala med en annan kollega som jobbade med
en pump, fick stänk av saltsyra i vänster öga. Detta p.g.a. att pumpen inte
var trycklös och när den öppnades kom det en stråle som träffade honom.
En utredning i form av en rotorsaksanalys har nu utförts tillsammans med
kunden, där en handlingsplan har tagits fram för att reducera risken för
att något liknande skall inträffa igen. Sammanfattningsvis handlar
åtgärderna om att minimera risken för att arbete skall utföras i en
processanläggning med kvarstående tryck och kvarstående farligt media
efter avställning, förbättringar i ledningssystem, riskhantering,
säkerhetskultur (såsom t.ex. Grön zon, se nedan) samt ökad tydlighet
gällande Personlig skyddsutrustning. Resultatet från utredningen har
distribuerats till samtliga affärsområdeschefer för vidare kommunikation
med alla medarbetare. Tack till alla som deltagit och bidragit i
utredningen.
Det finns alltid tid för säkerhet
Uppfattar vi det inte som säkert, stannar vi upp, gör en ny riskhantering
(alltså identifierar ev. risker, bedömer riskerna och tar fram åtgärder för
att undanröja eller reducera riskerna.) Uppfattar vi det fortfarande inte
som säkert, gör vi det inte alls!
Vi skall alltid befinna oss i Grön Zon. När förutsättningarna förändras,
förändras också den Gröna Zonen.

Önskar tillsammans med er alla ett gemensamt fokus och ansvarstagande
för en säker arbetsmiljö.
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Under plan

Ledningssystem

Ledningssystemet inom en verksamhet är
ett verktyg för att leda, planera, kontrollera,
följa upp och utvärdera verksamheten. Det
är också ett verktyg för att jobba med
säkerhet och effektivitet enligt vår affärsidé
“Att öka våra kunders konkurrenskraft
genom att leverera kvalificerade industriella
tjänster utförda med säkerhet och
effektivitet i toppklass.” Bilfinger har

ledningssystem för bl.a. kvalitet, miljö och
arbetsmiljö. Bilfinger har nu köpt in en ny
plattform för sitt ledningssystem och ett
omfattande förbättringsarbete med
ledningssystemet planeras nu att
genomföras. Det skall också ge våra
medarbetare rätt förutsättningar för att
kunna utföra sitt arbete på ett säkert och
effektivt sätt. Detta förbättringsarbete är
bl.a. ett led i utförda rotorsaksanalyser,
som fanns att läsa om i föregående HSEQmånadsblad, samt i detta månadsblad, där
vi genom att rapportera in och analysera
har sett förbättringsområden gällande vårt
ledningssystem.

Tack!

Har nu kommit in något i min nya roll och
ser vilket fantastiskt arbete som ni utför ute
i de olika verksamheterna. Är stolt över att
ha kollegor som er! Tack för det
engagemang och ansvarstagande som ni
visar gällande att skapa en säker
arbetsmiljö och öka riskmedvetenhet.
Miriam.Johansson@bilfinger.com
0729-93 66 52

Safety Award 2020
Tack för era nomineringar till Bilfinger
Safety Award. Nu väntar vi med spänning
vem av våra anställda som utses som
vinnare bland alla er som använt era idéer
för att förbättra företagets säkerhet och
därmed bidra till att minimera antalet
incidenter och olyckor.
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