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Lietuvoje bus renkamas saugiausias darbdavys
Šią savaitę startuoja konkursas "Saugiausia kompanija 2008", kurio metu bus renkamos įmonės, skiriančios didžiausią dėmesį

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti.

Pasak konkursą organizuojančios UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, vykdomas konkursas – analogų Lietuvoje neturinti iniciatyva

– skatins vystyti darbų saugos bei darbuotojų sveikatos kultūrą šalies įmonėse.

"Siekiame atkreipti dėmesį ne tik į darbų saugos problematiką, bet ir į tas verslo ir pramonės sektoriuose veikiančias įmones, kurios

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti skiria didžiausią dėmesį bei turi būti pristatyti kaip derami pavyzdžiai kitiems", - teigia

konkurso iniciatorius T. Šatkauskas.

Saugiausios metų kompanijos bus renkamos atskiruose – lengvosios pramonės, maisto pramonės, statybos, remonto paslaugų bei

prekių, logistikos ir transporto, farmacijos ir kosmetologijos, medienos pramonės, mašinas ir prietaisus gaminančių įmonių bei verslo

paslaugų – šalies rinkos sektoriuose.

Anot T. Šatkausko, įmonės bus vertinamos jose atlikus vidinį darbų saugos auditą. Įmones, pagal audito pateiktas išvadas, vertins

kompetetinga konkurso komisija, kurią sudarys darbų saugos ekspertai, auditoriai-specialistai bei nešališki ekspertai.

"Saugiausios įmonės rinkimai tampa svarbia šalies verslo tradicija, padedančia įmonėms spręsti darbo saugos problemas, keistis

sukaupta patirtimi, plėtoti dialogą su kontroliuojančiomis instancijomis", - sako T. Šatkauskas.

Nors per pastaruosius dvejus metus pastebima sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe mažėjimo tendencija: 2006 metais

mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe buvo 108, o sunkių susižeidimų – 228, o 2007 m. - mirtinų 98, sunkių – 192, tačiau Lietuva vis

dar yra pirmaujanti Europos Sąjungoje pagal žuvusiųjų darbe skaičių 100 tūkst. darbuotojų.

Tarp pavojingiausių Lietuvos ūkio veiklos sektorių yra statyba, transportas, baldų, chemijos, statybinių medžiagų ir maisto pramonė,

miškininkystė ir žemės ūkis, elektros, dujų ir vandens tiekimas.

Konkursas, kurio metu renkamos saugiausias šalyje darbo vietas kuriančios kompanijos buvo pradėtas vykdyti pernai. Jį organizuoja

UAB "Sabelija", kuri nuo pat veiklos pradžios diegia ir skatina naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu

organizacijos veiklos organizavimu. Bendrovė organizuoja ir kasmetines konferencijas "Darbų sauga".
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Lietuvoje bus renkamas saugiausias darbdavys
Šią savaitę startuoja konkursas "Saugiausia kompanija 2008", kurio metu bus renkamos įmonės, skiriančios didžiausią dėmesį

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti.

Pasak konkursą organizuojančios UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, vykdomas konkursas - analogų Lietuvoje neturinti iniciatyva

- skatins vystyti darbų saugos bei darbuotojų sveikatos kultūrą šalies įmonėse.

"Siekiame atkreipti dėmesį ne tik į darbų saugos problematiką, bet ir į tas verslo ir pramonės sektoriuose veikiančias įmones, kurios

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti skiria didžiausią dėmesį bei turi būti pristatyti kaip derami pavyzdžiai kitiems", - teigia

konkurso iniciatorius T. Šatkauskas.

Saugiausios metų kompanijos bus renkamos atskiruose - lengvosios pramonės, maisto pramonės, statybos, remonto paslaugų bei

prekių, logistikos ir transporto, farmacijos ir kosmetologijos, medienos pramonės, mašinas ir prietaisus gaminančių įmonių bei verslo

paslaugų - šalies rinkos sektoriuose.

Anot T. Šatkausko, įmonės bus vertinamos jose atlikus vidinį darbų saugos auditą. Įmones, pagal audito pateiktas išvadas, vertins

kompetetinga konkurso komisija, kurią sudarys darbų saugos ekspertai, auditoriai-specialistai bei nešališki ekspertai.

"Saugiausios įmonės rinkimai tampa svarbia šalies verslo tradicija, padedančia įmonėms spręsti darbo saugos problemas, keistis

sukaupta patirtimi, plėtoti dialogą su kontroliuojančiomis instancijomis", - sako T. Šatkauskas.

Nors per pastaruosius dvejus metus pastebima sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe mažėjimo tendencija: 2006 metais

mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe buvo 108, o sunkių susižeidimų - 228, o 2007 m. - mirtinų 98, sunkių - 192, tačiau Lietuva vis

dar yra pirmaujanti Europos Sąjungoje pagal žuvusiųjų darbe skaičių 100 tūkst. darbuotojų.

Tarp pavojingiausių Lietuvos ūkio veiklos sektorių yra statyba, transportas, baldų, chemijos, statybinių medžiagų ir maisto pramonė,

miškininkystė ir žemės ūkis, elektros, dujų ir vandens tiekimas.

Konkursas, kurio metu renkamos saugiausias šalyje darbo vietas kuriančios kompanijos buvo pradėtas vykdyti pernai. Jį organizuoja

UAB "Sabelija", kuri nuo pat veiklos pradžios diegia ir skatina naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu

organizacijos veiklos organizavimu. Bendrovė organizuoja ir kasmetines konferencijas "Darbų sauga".
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Bus renkama saugiausia Lietuvos kompanija
Šią savaitę startuoja konkursas "Saugiausia kompanija 2008", kurio metu bus renkamos įmonės, skiriančios didžiausią dėmesį

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

Pasak konkursą organizuojančios "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, vykdomas konkursas – analogų Lietuvoje neturinti iniciatyva –

skatins vystyti darbų saugos bei darbuotojų sveikatos kultūrą šalies įmonėse.

"Siekiame atkreipti dėmesį ne tik į darbų saugos problematiką, bet ir į tas verslo ir pramonės sektoriuose veikiančias įmones, kurios

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti skiria didžiausią dėmesį bei turi būti pristatyti kaip derami pavyzdžiai kitiems", - teigia

konkurso iniciatorius T. Šatkauskas.

Saugiausios metų kompanijos bus renkamos atskiruose – lengvosios pramonės, maisto pramonės, statybos, remonto paslaugų bei

prekių, logistikos ir transporto, farmacijos ir kosmetologijos, medienos pramonės, mašinas ir prietaisus gaminančių įmonių bei verslo

paslaugų – šalies rinkos sektoriuose.

Anot T. Šatkausko, įmonės bus vertinamos jose atlikus vidinį darbų saugos auditą. Įmones, pagal audito pateiktas išvadas, vertins

kompetetinga konkurso komisija, kurią sudarys darbų saugos ekspertai, auditoriai-specialistai bei nešališki ekspertai.

Nors per pastaruosius dvejus metus pastebima sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe mažėjimo tendencija: 2006 metais

mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe buvo 108, o sunkių susižeidimų – 228, o 2007 metais - mirtinų 98, sunkių – 192, tačiau Lietuva

vis dar yra pirmaujanti Europos Sąjungoje pagal žuvusiųjų darbe skaičių 100 tūkst. darbuotojų.

Tarp pavojingiausių Lietuvos ūkio veiklos sektorių yra statyba, transportas, baldų, chemijos, statybinių medžiagų ir maisto pramonė,

miškininkystė ir žemės ūkis, elektros, dujų ir vandens tiekimas. 

Konkursas, kurio metu renkamos saugiausias šalyje darbo vietas kuriančios kompanijos buvo pradėtas vykdyti pernai. Jį organizuoja

"Sabelija", kuri nuo pat veiklos pradžios diegia ir skatina naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu

organizacijos veiklos organizavimu. Bendrovė organizuoja ir kasmetines konferencijas "Darbų sauga".
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Lietuvoje bus renkamas saugiausias darbdavys
Šią savaitę startuoja konkursas "Saugiausia kompanija 2008", kurio metu bus renkamos įmonės, skiriančios didžiausią dėmesį

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

Pasak konkursą organizuojančios UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, vykdomas konkursas – analogų Lietuvoje neturinti iniciatyva

– skatins vystyti darbų saugos bei darbuotojų sveikatos kultūrą šalies įmonėse.

"Siekiame atkreipti dėmesį ne tik į darbų saugos problematiką, bet ir į tas verslo ir pramonės sektoriuose veikiančias įmones, kurios

darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti skiria didžiausią dėmesį bei turi būti pristatyti kaip derami pavyzdžiai kitiems", - teigia

konkurso iniciatorius T. Šatkauskas.

Saugiausios metų kompanijos bus renkamos atskiruose – lengvosios pramonės, maisto pramonės, statybos, remonto paslaugų bei

prekių, logistikos ir transporto, farmacijos ir kosmetologijos, medienos pramonės, mašinas ir prietaisus gaminančių įmonių bei verslo

paslaugų – šalies rinkos sektoriuose.

Anot T. Šatkausko, įmonės bus vertinamos jose atlikus vidinį darbų saugos auditą. Įmones, pagal audito pateiktas išvadas, vertins

kompetetinga konkurso komisija, kurią sudarys darbų saugos ekspertai, auditoriai-specialistai bei nešališki ekspertai.




