RE START
BIZTONSÁG

Felkészültetek?
Vannak

olyan

protokolljaink,
Covid-19

előírásaink

amelyek

biztonságos

célja

és
a

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

környezet

megteremtése.
A csapat minden tagja beépítette a
hétköznapjaiba

a

biztonsági

előírásokat és teljes mértékben ennek
megfelelően viselkedik
A

csapat

tagjai

magabiztosan

figyelmeztetik a biztonsági előírások
megszegőit.
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Miért kell foglalkozni a
biztonság kérdésével?
A COVID-19 folyamatos jelenléte újraírja a munkahelyi
biztonsággal
munkahelyi

kapcsolatos
fizikai

balesetek

elképzeléseinket.
megelőzésén

túl

A
a

biztonsági és egészségtudatos kultúra fogalmát ki kell
terjeszteni

a

fertőző

betegségekkel

szembeni

védelemre is. Az emberi tényezőn kívül a gazdasági
érdekek szempontját is figyelembe kell vennünk. A
fertőzés

miatti

okozhat

a

sok

hiányzás

működés

során.

súlyos
A

problémákat

szabályok

és

a

protokollok felületes ismerete vagy alkalmi betartása
nagyobb veszélyt jelenthet, mint valaha. A tudás
átadása

mellett

elengedhetetlen

a

kölcsönös

felelősségvállaláson alapuló helyes hozzáállás és
közös értékek kialakítása.
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A biztonsággal
kapcsolatos
megoldásaink

COVID Biztonsági
Protokoll létrehozása
A koronavírus-válság miatt a munkahelyi egészség és
biztonság fogalma is megváltozott. A fertőzések
megelőzése

és

a

COVID-biztonságos

környezet

megteremtése új feladatként és felelősségként jelent
meg

a

vállalatok

egészségügyi
feltételeket

életében.

protokollokat
kell

kidolgozni,

és

Új

folyamatokat,
együttműködési

amelyek

kidolgozása

segítség nélkül komoly fejfájást okozhatnak a vállalat
vezetőinek. A workshop-sorozatunkkal és tanácsadási
szolgáltatásokkal

kombináltan

támogatjuk

e

protokollok létrehozását.
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TARTALOM
●

A

visszatérés

protokolljának

vagy

a

részleges

meghatározása

visszatérés
a

feltételeinek

vállalati

és

döntéshozók

bevonásával
FORMA
●

Online: 2 x 90 perc online workshop

●

Offline: 0,5 napos tantermi workshop

●

További tanácsadói munka a szükséges a COVID-biztonsági
protokollok

létrehozásának

és

gyakorlatba

ültetésének

elősegítésére

RÉSZLETEKÉRT KÉRJ VISSZAHÍVÁST
KÉRJ AJÁNLATOT
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COVID Biztonságtudatossági Tréning
A média már hónapok óta tele van ajánlásokkal a
COVID-biztonságos

viselkedésről.

Feltételezhetjük,

hogy mára MINDENKI TUDJA, hogy terjed a vírus,
milyen megelőző és védelmi intézkedéseket kell hozni,
vagy hogyan kell viselkedni önmagunk és mások
biztonsága és

egészsége érdekében... De biztosak

vagyunk benne, hogy az EMBEREK KÖVETNI FOGJÁK A
SZABÁLYOKAT?
A

szabályok

kollégáinkra,

felületes
rokonainkra,

ismerete

veszélyt

üzletfeleinkre.

jelent

Interaktív

tréningünkön a biztonság és egészség kultúrájának
kialakítása érdekében fejlesztjük, mind a hozzáállást,
mind a viselkedést. Biztonsági protokollokat tanítunk,
amelyek segítik a munkahelyi egészségmegőrzést.
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TÉMÁK
●

A „velem semmi nem történhet meg” mítosz

●

Miért kell óvintézkedéseket tenni? - A vírus mögött álló biológia és
matematika, biztonsági szempontból

●

Tesztelje tudását - a hiányos tudás veszélyt jelent a munkatársak és
a vállalat számára

●

A munkahelyre való visszatérés biztonsági elvei:
○

Egyedi

óvintézkedések

-

maszkok,

kesztyűk

viselése,

fertőtlenítés és az irodában lévő tárgyak biztonságos
megérintése
○

Munka kollégákkal - távolságtartás, munka az asztalnál, a
közösségi

területek

használata

és

a

megbeszélések,

COVID-biztonságos módon
○

Vendégek és ügyfelek fogadása az irodában - magunk és
vendégeink biztonságának megőrzése, kellemetlenségek
nélkül

●

A szabálysértők kezelése - hogyan kell cselekednünk, ha látjuk,
hogy valaki megsérti a szabályokat?

FORMA
●

Online: 2 x 90 perc online tréning

●

Offline: 0,5 nap tantermi tréning

●

Kiegészítő anyagok a modulok közötti egyedi munkához

●

Gyakorlati javaslatok, ellenőrző listák és anyagok a biztonsági és
egészségvédelmi protokollokról

RÉSZLETEKÉRT KÉRJ VISSZAHÍVÁST
KÉRJ AJÁNLATOT
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COVID-Biztonság
VEZETŐI Tréning
A

vezető

hiedelmei

gyakran

formálják

mások

viselkedését. Gondolhatjuk, hogy semmi közünk sincs a
vírus munkahelyi terjedésének megakadályozásához.
Kényelmetlenül érezhetjük magunkat, ha emlékeztetni
kell kollégáinkat a szabályok betartására. Manapság
ezek súlyos vezetői dilemmák.
A program során a résztvevők megértik, hogy a
vezetők

figyelme

a

biztonságra,

viselkedése

és

hozzáállása irányítja a munkatársakat is. Példát adva,
megfelelő vezetői eszközökkel felszerelve, a vezetők
sokat

tehetnek

a

vírus

által

okozott

károk

megelőzésében rövid és hosszú távon is.
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TÉMÁK
●

Vezetői fókusz - vezetői felelősség

●

Vezetői lábnyom COVID-19: Hogy emlékezzenek rám?

●

A biztonság és egészségtudatosság mint gazdasági kérdés - a
vezetői magatartás hatása az üzleti életre

●

Vezetői feladatok és felelősség az egészséggel és biztonság
tudatossággal kapcsolatban a munkahelyen

●

Egy kolléga hiánya - a „munkahelyi jelenlét és egészségi állapot”
mátrix és a kvadránsok megfelelő vezetői kezelése

●

A

jelenlegi

helyzet

megköveteli

az

új

viselkedési

normák

meghatározását és megvitatását
●

A normák és más protokollok kommunikálása a kollégák felé mikor és hogyan lehet a történetmesélést használni az üzenet
alátámasztására

FORMA
●

Online: 2 x 90 perc online tréning

●

Offline: 0,5 napos tantermi tréning

●

Kiegészítő anyagok a modulok közötti egyedi munkához

●

Gyakorlati javaslatok, ellenőrző listák és leírások a biztonsági és
egészségvédelmi protokollokról

ELŐFELTÉTEL
Biztonság és egészségtudatosság tanfolyam

RÉSZLETEKÉRT KÉRJ VISSZAHÍVÁST
KÉRJ AJÁNLATOT
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