VISION ZERO
7 "золотих правил" для малого бізнесу
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Передмова
Посібник ISSA «VISION ZERO: 7 "золотих правил" для малого бізнесу»
завершує низку посібників VISION ZERO (www.visionzero.global/guides), що
пропонує Міжнародна асоціація соціального забезпечення (ISSA) у межах своєї
успішної стратегії VISION ZERO, розпочатої на XXI Всесвітньому конгресі з
безпеки та здоров'я 2017 року в Сінгапурі.
Цей посібник базується на посібнику ISSA "VISION ZERO: 7 "золотих правил"
виробництва з нульовим травматизмом і з безпечними умовами праці". Це
спеціальна пропозиція для малого бізнесу, де роботодавець сам є єдиною
провідною особою, що відповідальна за керування безпекою, здоров'ям та
добробутом своїх працівників. Щоб вирішити цей амбітний виклик, для
роботодавця важливо дбати про власну безпеку, здоров’я та добробут, таким
чином пропонуючи проактивну модель поведінки своїм працівникам.
Стратегія профілактики VISION ZERO та її 7 "золотих правил" – це пропозиція
для підприємств та бізнесів зі всього світу, для усіх галузей промисловості та
будь-яких розмірів. Уже понад 11 тис. підприємств, тренерів і прихильників
підтримують ініціативи VISION ZERO. Цей посібник має намір поширити свою
користь для малого та середнього бізнесу, де існує лише один рівень
управління (роботодавець сам собі бос), оскільки ці прості 7 "золотих правил"
пропонують основу для успіху в створенні культури профілактики, зокрема, у
таких бізнесах. Для того, щоб зробити їх застосовними для малого бізнесу,
7 "золотих правил" "перекладаються" для потреб цих підприємств, а кількість
контрольних точок та рекомендацій зменшується. Цим ISSA має намір
підтримувати стійкість та економічний успіх таких підприємств.

Оцініть рівень виконання "золотих правил"
ЗЕЛЕНИЙ:
ЖОВТИЙ:

виконується повною мірою
є над чим попрацювати

ЧЕРВОНИЙ:

необхідно вжити заходів

VISION ZERO – 7 «золотих правил» для малого бізнесу
«Золоте правило» 1: “Станьте лідером! Демонструйте прихильність!”
для малого бізнесу означає:
Бути лідером у безпеці, здоров'ї та добробуті – це справа боса
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рейтинг
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рейтинг
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рейтинг

Спільний
рейтинг

Я відповідаю за своїх працівників та за себе
Я мотивую та є прикладом для інших у безпечних і здорових способах роботи
Я сумніваюся у небезпечній та нездоровій поведінці, ставлю питання про таке
У своїх діях я обираю безпеку, здоров’я і добробут
Я послідовно дотримуюся правил, усвідомлюючи, що є прикладом для своїх працівників
Я відразу припиняю небезпечні та нездорові дії
Я прошу всіх своїх клієнтів про безпечні та здорові умови для надання моїх послуг

«Золоте правило» 2: “Виявляйте небезпеки – контролюйте ризики!”
для малого бізнесу означає:
Усувати небезпеки на робочому місці
Я систематично переглядаю, як ми працюємо, та де виникають небезпеки
Я приділяю особливу увагу розробленню заходів стосовно ситуацій, що трапляються
поблизу – небезпечної поведінки, випадків надання першої допомоги та нещасних випадків
Я чутливий до ризиків щодо здоров’я для своїх працівників та для себе
Я розробляю відповідні профілактичні заходи для небезпек, що неможливо усунути
Я прошу зовнішньої допомоги з метою виявлення основних небезпек та оцінки ризиків

«Золоте правило» 3: “Визначайте цілі – розробляйте
програми!” для малого бізнесу означає:
Ставити цілі для підвищення безпеки, здоров'я та добробуту
Я розробляю цілі щодо безпеки, здоров'я та добробуту разом зі своїми працівниками
Разом ми визначаємо конкретні заходи та необхідні кроки для впровадження
у щоденний розпорядок
Проміжні результати дають підстави для виправлення та стимули продовжувати
Я знаю та керую основними показниками, що впливають на мою роботу

«Золоте правило» 4: “Створюйте належну систему управління безпекою та гігієною праці –
досягайте високого рівня організації!” для малого бізнесу означає:
Забезпечити безпеку, здоров'я та добробут
Я перевіряю та виконую законодавчі вимоги моєї країни
Я використовую консультації зовнішніх експертів (за необхідності)
Я дбаю про те, щоб відповідальність була чітко визначена та роз'яснена
Я призначаю компетентних працівників, які опікуються завданнями з безпеки та здоров'я
Я вивчаю вплив на безпеку та здоров'я працівників для кожного оперативного рішення
Я приділяю особливу увагу першій допомозі та рятуванню для кожного у своєму бізнесі
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VISION ZERO – 7 «золотих правил» для малого бізнесу
«Золоте правило» 5: “Забезпечте безпеку та здоров'я коло машин,
обладнання та на робочих місцях” для малого бізнесу означає:
Використовувати безпечне та здорове робоче обладнання

Окремий
рейтинг

Спільний
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Я приділяю увагу стандартам безпеки та гігієни праці при закупівлі
машин, інструментів, робочого обладнання та робочих матеріалів
Я регулярно перевіряю безпеку своїх машин, інструментів, обладнання та робочих місць
Я включаю до цих перевірок питання охорони здоров'я (викиди, шум, вібрації тощо)
Я надаю необхідні засоби індивідуального захисту (шоломи, маски, захисне взуття,
захисні окуляри, захист від падіння, захист слуху тощо) для всіх своїх працівників
Я уникаю несправностей та знижую ризик аварій шляхом регулярного обслуговування
Я переконуюсь, що засоби індивідуального захисту використовуються правильно та
достатні для виконання завдання

«Золоте правило» 6: “Підвищуйте кваліфікацію – розвивайте професійні навички!”
для малого бізнесу означає:
Поліпшувати безпеку та здоров’я шляхом навчання та інструктажів
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Я ставлю завдання своїм працівникам, лише якщо вони здатні виконувати їх безпечно
За необхідності (наприклад, нові машини, нові технології та нові речовини) я забезпечую
відповідне навчання для своїх співробітників
Я щодня пояснюю працівникам питання охорони праці та безпеки перед початком роботи
Я регулярно перевіряю правильність роботи та використання запобіжних пристроїв

«Золоте правило» 7: “Інвестуйте в людей – мотивуйте, залучаючи!”
для малого бізнесу означає:
Працювати разом безпечно й успішно
Усі в моєму бізнесі мають сприяти безпеці, здоров'ю та добробуту
Я даю позитивні відгуки, щоб мотивувати своїх працівників
Ми працюємо в команді, поважаємо та допомагаємо один одному
Кожен зобов'язаний дотримуватися наших правил та припиняти роботу, якщо вона/він
не впевнені, що це безпечно
Ми відкриті між собою та регулярно перевіряємо ситуацію з безпекою та здоров’ям

Долучайтеся до кампанії Vision Zero вже сьогодні!

www.visionzero.global
#visionzeroglobal
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