ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД
Член на Група ЮЛА

„Дружба Стъкларски заводи" АД - бенефициент по Договор № ЕSF-2302-01-07002 за
изпълнение на проект „Повишаване качеството на труда и гарантиране на здравословни
и безопасни условия на труд в „Дружба Стъкларски заводи”АД”, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013г., Схема за
предоставяне на безвъзмездна помощ
BG051PO001-2.3.02 «Безопасен труд»,
уведомява своите клиенти, партньори и заитересовани лица, че работата на екипа по
проекта приключи и бяха постигнати желаните и очаквани резултати, а именно:
Дейност 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
Изготвен е професионален анализ за причините на трудовия травматизъм, изготвени са
конкретни препоръки за минизизирането им и/или предотвратяването им, както и
въвеждане на мерки за подобряване на организацията на трудовата дейност и превенция
на произтичащите от конкретните опасности професионали рискове. Извеждат се изводи
за създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на
свързаните с работата опасности, както и укрепване на здравето при работа. Чрез
наличния анализ се получи интегриране на всички елементи и видове работи и действия,
осигуряващи безопасност и здраве в общото управление на организацията за
последователно реализиране на отделните планови задачи и навременно и цялостно
осигуряване с необходимите ресурси.
Дейност 2. Реконструкция на отоплителни тела в Цех 1 – Палетизиращи машини
С реконструкцията на отоплителната газифицирана инсталация се подобриха факторите
на микроклимата – температура, влажност и скорост на движение на въздуха, което води
до създаване на условия за устойчива работоспособност и опазване здравето на
работещите, както и работна среда, отговаряща на изискванията на ЗЗБУТ и Наредба
7/1999.
Дейност 3. Закупуване на ЛПС (лични предпазни средства)
Чрез закупуването на ЛПС с високи технически характеристики се осигурява безопасност
при изпълнение на служебните задължения на работещите в индустриална среда.
Създават се условия за трайна работоспособност и опазване на здравето при работа,
както и подобряване на здравния статус и изграждане на съвременна и безопасна
работна среда.
Изказваме специална благодарност на екипа, който положи усилия и труд за успешното
завършване на проекта, както и на всички колеги, които пряко взеха участие в проекта
‘Повишаване качеството на труда и гарантиране на здравословни и безопасни условия на
труд в „Дружба Стъкларски заводи”АД’.
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