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Bezpieczeństwo pracy

Ćwiczenia przeciwpożarowe

Niedawno oszacowana została ocena ryzyka. Kopie
raportu rozwieszone są na każdej z tablic
informacyjnych. Prosimy poświęcić chwile żeby je
przeczytać. Jeśli ktokolwiek chciałby otrzymać kopie
prosimy o kontakt mailowy HR@garrardwindows.co.uk
lub zapytanie do kierownika działu z prośbą o wersje
na papierze.

W ostatnich kilku miesiącach wybrane osoby otrzymały
przeszkolenie strażackie. Imiona i nazwiska tych osób
możecie znaleźć na tablicach informacyjnych.

Prosimy pamiętać, że bezpieczeństwo pracy to także
wasza odpowiedzialność. Jeśli zauważysz jakiekolwiek
niebezpieczeństwo powiedz o tym komuś lub zareaguj
sam. Nigdy nie ignoruj niebezpieczeństwa. Istnieje
wiele rzeczy, które możecie zrobić sami, aby poprawić
bezpieczeństwo pracy np.:

Kiedy rozbrzmi alarm wszyscy mają opuścić teren fabryki
najbliższym możliwym wyjściem i spotkać się w punkcie
zbiórki. (Znajduje się on na parking u szczytu budynku
fabryk numer 1 i 2). Odbędzie się tam sprawdzenie
obecności w celu potwierdzenia, że wszystkie obecne
osoby zdarzyły się ewakuować.

Zawsze utrzymuj porządek swojego otoczenia,
opróżniaj kubeł na śmieci regularnie oraz odkładaj
wszystkie rzeczy, z których korzystałeś po skończeniu
pracy z nimi.
Pamiętaj o limicie prędkości na terenie firmy. (5mph)
Używaj wyposażenia ochronnego w postaci zatyczek
do uszu, słuchawek ochronnych, okularów ochronnych,
kamizelek/kurtek odblaskowych. Dostarczamy je po to,
aby poprawić Twoje bezpieczeństwo.
Nie zastawiać ani nie klinować otwartych drzwi
ewakuacyjnych.
Informować kierowników działu lub menadżerów o
jakichkolwiek zagrożeniach bezpośrednio lub przy
użyciu ostatniej strony z biuletynu.

Rekordowy tydzień
W zeszłym tygodniu mieliśmy rekordową liczbę
produktów.
Liczba produktów wytworzona w zeszłym tygodniu =
2844.
Dziękujemy wszystkim za ciężką prace i włożony
trud. Mamy też nadzieję, że wszystkim odpowiadało
piwo i czekolada.
Mamy nadzieję, że następny rekord padnie już
niebawem!

Niebawem odbędą się symulacje ewakuacji
przeciwpożarowej, o których wcześniej będziemy was
informować.

Szkolenia
Zainwestowaliśmy też dla poprawy bezpieczeństwa w
internetowy program szkoleniowy. Każdy z was będzie
musiał ukończyć egzaminem jedną z trzech dziedzin;
obsługa ciężkich przedmiotów, kurs przeciwpożarowy
(bądź też przeszkolenie strażackie dla wybranych osób)
oraz ochrona słuchu.

O krok od tragedii
W poprzedni weekend alarm przeciwpożarowy został
aktywowany przez pozostawione włączone urządzenie w
kantynie. Wierze, że rozumiecie powagę tej sytuacji.
Przez to byliśmy zmuszeni odłączyć wszystkie urządzenia
w kantynie.

Parkingi
Prosimy abyście parkowali najciaśniej jak to możliwe.
Niektóre osoby zużywają dwa miejsca parkingowe, co
przy tej ilości pracowników nie pozostawia żadnego
miejsca dla odwiedzających nas klientów, techników.
Z góry za to dziękujemy.
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Ważne daty

Osobiste wyposażenie
ochronne
Wyposażenie to jest przyznawane każdemu z
pracowników. Dodatkowe wyposażenie trzymane jest
w magazynie, jeśli czegoś potrzebujesz poproś
magazyniera Harrego.
Zatyczki do uszu (Przy każdym wejściu do fabryki)
pojedyncze lub w parach na pasku.
Słuchawki ochronne (zapytaj o nie swojego
kierownika działu jeśli chciałbyś zacząć ich używać
lub potrzebujesz wymiany uszkodzonej pary)
Okulary ochronne – dostępne również jako
personalne okulary ochronne z korekcją wzroku. Jeśli
potrzebujesz takowych prosimy o dostarczenie nam
swojej recepty.
Obuwie ochronne

Środa 23 grudnia

Ostatni dzień pracy

Czwartek 24 grudnia

Ostatnia wypłata w roku

Poniedziałek 4 stycznia

Pierwszy dzień pracy

Piątek 8 stycznia

Pierwsza wypłata w roku

Dni wolne od pracy 2016
Piątek 1 stycznia – Nowy Rok
Piątek 25 marca – Wielki Piątek
Poniedziałek 28 marca – Śmingus-Dyngus

Maseczki przeciwpyłowe
Poniedziałek 2 maja – 1-szy majowy długi weekend
Krem ochronny
Poniedziałek 30 maja – 2-gi majowy długi weekend

Kamizelki/kurtki odblaskowe

Poniedziałek 29 sierpnia – sierpniowy długi weekend

Rękawice ochronne
Prosimy o sprawdzanie wyposażenia ochronnego

Poniedziałek 26 grudnia – 2-gi dzień świat Bożego

i o jego wymianę w przypadku uszkodzenia.

Narodzenia

Osoby pierwszej pomocy

Wtorek 27 grudnia – zastępstwo w ramach Bożego
Narodzenia wypadającego w weekend

Alex Woodfine

Mark Kennie

Krzysztof Kesik

Kamil Wardega

Numery kontaktowe

Dariusz Rybicki

Arkadiusz Cicharski

Głowny numer firmy 01296 668899

Mandy Tyas

Michal Wnuk

Steve Dennaford 07967 578241

Dokumenty

Colin Nappin 07980 971758

Kiedy zaczynaliście pracę w firmie otrzymaliście
przewodnik pracownika, w którym zwarte są
informacje dotyczące wymagań BHP w firmie,
procedury dyscyplinarne, wydajnościowe oraz
roszczeniowe. Kopie można również znaleźć na
tablicach informacyjnych, poprosić o nią Angie bądź
Natasha lub wysłać email z prośbą o kopie na
HR@garrardwindows.co.uk

Darren Hackett 07795 374469
Gerry Hill 07967 578242
Natasha or Angie HR@garrardwindows.co.uk
Główny email Enquiries@garrardwindows.co.uk
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Twoje zdanie w sprawie
Prosimy użyć tej strony, aby poinformować nas o np.:
 Zepsutych lub uszkodzonych maszynach
 Potrzebnym osobistym wyposażeniu ochronnym
 Jakichkolwiek zagrożeniach, których nie jesteśmy świadomi
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