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Vår verksamhet består av 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.
Fredagen den 25 oktober hände något som inte skall hända! En av våra
medarbetare skulle samtala med en annan kollega som jobbade med en
pump. Då han kom fram till kollegan som öppnade pumpen fick han stänk
av saltsyra i vänster öga. Detta pga att pumpen ej var trycklös och när den
öppnades kom det en stråle som träffade honom. Lätta skyddsglasögon
bars av medarbetaren, för han ”skulle ju bara prata” med den andra
kollegan. Han spolade omedelbart ögat och fortsatte sedan att spola med
Diphoterine tills ambulanspersonalen kom. Medarbetaren åkte med
ambulansen som fortsatte att spola ögat och åkte sedan hem några
timmar senare. Ögat var då irriterat men han har bra syn på det. En
utredning påbörjades omgående. Resultatet från utredningen kommer att
skickas ut. Stort tack alla för ett bra agerande i samband med olyckan.
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.

Rotorsaksanalyser

Bilfinger har fördjupat sig inom
rotorsaksanalyser. Detta är ett verktyg som
vi redan idag använder för alla allvarligare
olyckor. Verktyget har nu utvecklats och vi
kommer att använda det i ännu större
utsträckning för observationer och tillbud
som skulle kunna leda till en allvarlig
konsekvens. Bland det viktigaste vi kan
göra för att undvika skador är att lära av de
observationer vi gör och de tillbud som
sker. Genom att rapportera in, analysera
och förstå rotorsak samt vidta åtgärder
reducerar vi risken för allvarligare
händelser.

Höst

Visst är det underbart med hösten, med
alla vackra färger i naturen och den klara
härliga luften. Tänk dock på att mörkret
kommer snabbt och att använda reflexer
och lampor för att synas ordentligt. Mörkret
innebär också att det som bilist är svårare
att se vilt som kan befinna sig på eller i
närheten av vägen. Sakta därför gärna in
och var extra uppmärksamma när ni kör.

Ny HSEQ-chef

Från den 1 oktober 2019 gick Miriam
Johansson in i rollen som HSEQ-chef på
Bilfinger. (Har jobbat på Bilfinger sedan
2013 inom Projekt & Engineering.)
Önskar tillsammans med er alla ett gemensamt fokus och ansvarstagande
för en säker arbetsmiljö.
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Under plan

Miriam.Johansson@bilfinger.com
0729-93 66 52

Safety Award 2020
Varje år kan du vara med och vinna
Bilfinger Safety Award. Varför har vi detta?
Våra anställda upptäcker brister och
lämnar förslag på förbättringar och av detta
skäl hedrar vi med denna utmärkelse de
anställda som använder sina idéer för att
förbättra företagets säkerhets och därmed
bidra till att minimera antalet incidenter och
olyckor. 1:a priset är 3000€ och vill du veta
mer så ta kontakt med din HSEQkoordinator.
Jan-Erik Kukkonen & Miriam Johansson

