Trzuskawica Lime& Aggregates - Health, Safety
& Environment Day 2015

Trzuskawica S.A - Dzień Bezpieczeństwa i
Ochrony Środowiska 2015

On 12th of June 2015Board and Safety Team
organized 5th Health, Safety& Environment Day in
Trzuskawica Sitkówka Plant (Lime and Aggregates).

12czerwca 2015 Zarząd i służba BHP wspólnie
zorganizowali po raz piąty Dzień Bezpieczeństwa i
Ochrony Środowiska w zakładzie Sitkówka
Trzuskawica S.A.

Representatives of other locations of Trzuskawica
company, CRH Poland companies and contractors
were also invited to participate in the HSE Day’s
activities.

Do uczestnictwa w obchodach dnia BIOŚ zaproszeni
zostali także przedstawiciele pozostałych lokalizacji
Trzuskawica S.A, spółek CRH Polska i wykonawców
świadczących usługi na rzecz spółki.

The slogan of HSE Day was:
“Say YES…”

Dzieo BiOŚ odbywał się pod hasłem:
„Powiedz TAK…”

HSE day was organized to improve knowledge and
skills in many subjects. We asked participants to SAY
YES to:
• Vests and high visibility clothes &Hi-Vis
gadgets,
• Safety on roads,
• Fire Safety,
• First aid training,
• Healthy Spine,
• Healthy lifestyle,
• Wastes segregation

Dzieo BiOŚ został zorganizowany, aby doskonalid
wiedzę i
umiejętności w wielu tematach.
Poprosiliśmy uczestników, aby powiedzieli TAK:
 Kamizelce,
odzieży
o
podwyższonej
widoczności
i
innym
odblaskowym
elementom,
• Bezpieczeostwu na drodze,
• Ochronie przeciwpożarowej,
• Udzielaniu pierwszej pomocy,
• Zdrowemu kręgosłupowi,
• Zdrowemu stylowi życia,
• Segregacji odpadów.

Fire
Brigade
and
Paramedics
prepared
demonstration of road rescue. Later everybody
could train fire extinguishing and first aid.
Participants could check in rollover simulator how
important is to fasten seat belts or to use “safe
driving in the city” simulator. We reminded also
during Pit Stop Challenge rules of use of warning
triangle. Module Safety on Roads was carried out
with support of employees of Police from Kielce.
During HSE day participants could check the blood
pressure and blood sugar level,
check car
extinguishers and receive tips from nutritionist or
physiotherapist.

Strażacy z OSP Kowala wraz z ratownikami
medycznymi przygotowali pokaz ratownictwa
drogowego. Później wszyscy mogli podwiczyd
gaszenie pożarów i udzielanie pierwszej pomocy w
różnych sytuacjach. Uczestnicy mogli sprawdzid
także w symulatorze dachowania jak ważne jest
zapinanie pasów bezpieczeostwa, a także skorzystad
z symulatora bezpiecznej jazdy po mieście.
Przypomnieliśmy także przy okazji konkursu Pit Stop
zasady używania trójkąta ostrzegawczego. Moduł
bezpieczeostwa na drodze był prowadzony przy
wsparciu pracowników Komendy Wojewódzkiej w
Kielcach
Podczas dnia BiOŚ uczestnicy mogli sprawdzid
poziom cukru we krwi, zbadad ciśnienie, sprawdzid
gaśnicę samochodową i uzyskad porady na temat
zdrowego żywienia i zdrowego kręgosłupa.
Osoba kontaktowa / contact person:
Aneta Jas
aneta.jas@trzuskawica.pl

Road rescue - demonstration

First Aid

Rollover simulator / Police consultants

Safe driving in the city - simulator

