AK TUA L N O Ś C I

Od 13 do19 maja 2019 r. na kilkuset budowach w całej Polsce odbywała się szósta już edycja
Tygodnia Bezpieczeństwa. Patronat nad akcją objął Główny Inspektor Pracy. Hasło tegorocznej
edycji to „Nigdy nie idź na skróty”.

Zdrowa rywalizacja wśród firm budowlanych
Po raz pierwszy w historii Porozumienia dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie w ramach tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa rozegrane zostały profesjonalne Mistrzostwa
w Udzielaniu Pierwszej Pomocy. To pionierskie i zarazem
emocjonujące wydarzenie odbyło się 14–15 maja, a areną
zmagań uczestników był malowniczy kompleks w Sierpcu.
Do walki o mistrzowski tytuł stanęło 12 trzyosobowych zespołów reprezentujących sygnatariuszy Porozumienia: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa,
Polimex- Mostostal, Mota-Engil Central Europe, Porr, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud.
– Wyznajemy zasadę, iż praktyka czyni mistrza – powiedział rozpoczynając mistrzostwa Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud
SA. W ubiegłym roku na podobny poligon ratowniczy Warbud
ww w.prze gladbu d owla n y.pl

zaprosił własnych pracowników. W tym roku postanowiliśmy
podzielić się dobrą praktyką i zorganizować zawody w całym
Porozumieniu, ponieważ mimo zaangażowania, szkoleń i coraz lepszych systemów zabezpieczeń wypadki w spółkach Porozumienia nadal się zdarzają. Cieszę się, że wszyscy członkowie PBB tak chętnie zareagowali na ideę zawodów.

fot. Warbud

Organizatorem akcji jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie – nieformalne zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa, działające od 9
lat. Sojusz został zawiązany z myślą o wyeliminowaniu wypadków na budowach poprzez promocję bezpiecznych zachowań, poprawę standardów bezpieczeństwa i warunków
pracy oraz rozwijanie kultury BHP.
Warbud na swoich budowach, a także w warszawskiej siedzibie, zaplanował szereg działań mających podnosić świadomość i kulturę BHP własnej kadry, ale i pracowników firm
podwykonawczych. Odbyły się szkolenia z pierwszej pomocy, warsztaty i prezentacje dobrych praktyk, pokazy zabezpieczeń, prelekcje inspektorów PIP, spotkania z ekspertami i szereg innych ciekawych aktywności. Zaproszeni zostali strażacy
z Państwowej Straży Pożarnej, którzy wykonali pokazy użycia
podręcznego sprzętu gaśniczego w sytuacji symulowanego
pożaru. Pracownicy i podwykonawcy zapoznali się z zasadami reagowania i zachowania w razie pożaru na placu budowy. Zostali także poinstruowani, jak postępować w przypadku
pożaru: kogo informować, czy i jakiej gaśnicy używać w zależności od rodzaju palącego się materiału. Celem ćwiczeń jest
uaktualnienie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zachowania się w sytuacji pożaru. Dużą popularnością
cieszyła się także strefa „wypadku”, w której umiejscowiono
symulator dachowania, wagę przeciążeniową oraz symulator zderzenia. Urządzenia te posłużyły do indywidualnego instruktażu związanego z prawidłowo zapiętymi pasami, umocowanymi fotelikami, przewożeniem bagażu itd.
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Tydzień Bezpieczeństwa na budowach Warbudu

Warbud na podium zawodów
Drużyny w niezwykle realistycznych pozoracjach i warunkach
maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych walczyły o miano
najlepszego zespołu. Adrenalina, presja czasu, profesjonalnie
przygotowani pozoranci, a wszystko w deszczu i niskiej temperaturze. Team Warbudu, w składzie: Magdalena Ozimek, Tomasz Gala oraz Jakub Wnęt, uplasował się na 2 pozycji, pokonując 10 drużyn i ustępując jedynie drużynie Strabaga.
Uczestnicy rywalizowali w 12 wymagających konkurencjach.
Zaprezentowali swoje umiejętności w udzieleniu pomocy
poszkodowanemu urazowemu, we wstrząsie anafilaktycznym, septycznym, kardio- i neurogennym. Ratowali poparzonego, topielca i nieprzytomne niemowlę. Udzielali pomocy
poszkodowanym w wypadku samochodowym i mężczyźnie z atakiem padaczki. Zmierzyli się z potrzebą resuscytacji oraz automatyczną defibrylacją zewnętrzną. Umiejętności i talent ratowniczy zawodników oceniali sędziowie,
którzy na co dzień pracują jako ratownicy medyczni. Podstawą oceny wiedzy oraz umiejętności były Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r.
Inicjatorem, pomysłodawcą oraz organizatorem mistrzostw
była firma Warbud SA.
Agnieszka Wąsowska,
Kierownik Działu Public Relations, Warbud SA
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