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Kiváló, tiszta munkakörnyezet
és biztonságos munkakörülmények a Nolatonál
Milyen lehet a tisztaság egy olyan cégnél, ahol a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket és
orvostechnológiai eszközöket gyártanak? És milyen lehet a munkavédelem? A mosonmagyaróvári
Nolato Magyarország Kft. cégszemléletében a legfontosabb az ember, a munkatársak szellemi és
testi egészségének védelme és fejlesztése. Ennek megfelelően alakította ki a cég vezetése a munkakörülményeket is.
A munkahelyünk az életünk fontos helyszíne, hiszen az életünknek szinte a felét itt töltjük el. Egyáltalán
nem mindegy, hogy milyen levegőt lélegzünk be, milyen fényviszonyok mellett dolgozunk, a szemünket
mennyire vesszük igénybe, milyen a bezártság érzetünk, kényelmesek, ergonómikusak-e a bútorok és
berendezési tárgyak. A körülmények befolyásolják a közérzetünket szellemileg és fizikailag is, és nem
csak a hangulatunkra, hanem a munkánk minőségére és mennyiségére is jelentős hatással vannak.
A dolgozók egészsége is a munkavédelem része
-

Akár irodában, akár termelésben, a karbantartó részen, vagy a szerszámműhelyben dolgozunk,
a Nolato megteremti a legjobb körülményeket a munkavégzéshez. A termelési terülten hangsúlyos, hogy a munkavégzés ne legyen nagyon monoton. A káros hatásokat kiküszöböli, a megfelelő pihenőidőket biztosítja a munkáltatónk – mondta el Király Teréz, minőségbiztosítási
mérnök, aki szerint a Nolato nagy hangsúlyt fektet a szelektív hulladékgyűjtésre, és arra, hogy
a felhasznált alapanyagok és a gyártott termékek ne tartalmazzanak mérgező anyagokat, de
mérjük a fény viszonyokat, zaj szintet is. Cégünk nagymértékben elkötelezett az egészségvédelem iránt, támogatja az egészségvédelmi és felvilágosító programokat: ingyenes szűrővizsgálatokat biztosít a dolgozóknak, hiszen a munkatársak egészségének előtérbe helyezése is a
munkavédelem fontos része.

Tiszta munkaruha vár a szekrényben
-

-

Munkatársaink nagyon szeretik, hogy tiszta, igényes munkakörnyezetben dolgozhatnak, hogy
a munkahelyek légkondicionáltak, és nagyon kedvelik azt is, hogy két helyen is árnyékoló napvitorlák alatt kialakított kényelmes helyek pihenhetnek a szabadban, és fogyaszthatják el az
ételüket. Kedvelik a munkabeosztásban azt is, hogy 3 nap munka után 3 nap pihenés következik – mondta el Mervo Magdi HR asszisztens, aki szerint a munkaruhák tisztítása is kiemeli a
Nolatot a cégek sorából.
Nagyon kényelmes, és a munkavállalóink nagyon értékelik és szeretik, hogy nem kell foglalkozniuk ruházatuk tisztításával. A cég biztosítja a munkaruhát: cipőt, nadrágot, pólót, egyeseknek
munkaköpenyt, és mindenkinek benne van a neve a ruhájában. Amikor úgy érzi, elkoszolódott
a ruhája, csak bele kell azt dobnia a gyűjtőedénybe. A cég által kitisztított munkaruha a következő alkalommal a saját szekrényében várja minden munkavállalónkat.
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Nagyon tiszta körülmények között dolgozunk a tisztaszobákban és a sterilszobákban, óránként
cserélődik a levegő a gyártócsarnokokban, ahol a páratartalmat is szabályozzák. Jó, hogy légkondicionált a munkahelyünk a csarnokok. Más munkahelyekről érkező kollégák gyakran panaszkodnak veszélyes anyagokra, mérgező gázokra, gőzökre - nálunk ez elképzelhetetlen –
mondta el Török Zoltánné HR asszisztens.

-

Nagyon gyorsan fejlődik a Nolato cégcsoport, ahol a technológiát a tisztaság és a munkavédelem is nyomon követi. Folyamatosan nyomon követjük, hogy melyik területen mikor, milyen
balest történt, próbáljuk feltárni a problémás területeket, és azt, mi okozza a problémák előfordulását. A célunk az, hogy egyéni védőeszköz, vagy új technológia bevezetésével minél gyorsabban és hatékonyabban megoldást találjunk a munkavállalóval együtt arra, hogy újabb baleset ne fordulhasson elő. Mindezt Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerrel (MEBIR) támogatjuk, ami nagyon szigorú feltételek támaszt – fejtette ki Somogyi Nóra
munkavédelmi asszisztens, aki arról is beszámolt, hogy az utóbbi években havi 1-2 kisebb balesetnél nem történt több az 1000 munkavállalónál is többet foglalkoztató Nolatonál, és a legsúlyosabb az szokott lenni, hogy valaki elvágja az ujját és azt be kell ragasztani!
Dolgozóink évente ismétlődő munkavédelmi oktatáson vesznek részt, kiválasztott kollegáink
elsősegély oktatáson is, emellett van újraélesztő készülékünk is, tette hozzá Szalai Éva termelési asszisztens.

-

A tisztaság, a tiszta környezet fenntartása kiemelten szerepel a cég politikájában. Minden alkalommal
igyekszünk munkatársaink figyelmét felhívni arra, hogy ha figyelünk a környezetünkre, akkor az felemelő a többi kolléga számára is, javítja a munkamorált.
Az orvostechnológiai eszközök gyártása nagyon nagy tisztaságot, higiéniát igényel. Ház a házban technológiával dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a házban (a gyárban) egyes helyeken van még egy ház (a
tisztatér), ahol a gyártás folyik, ahol a teljes levegő és pollenszűrés mellett a belső túlnyomás segítségével még azt is megvalósítják, hogy a levegő porszemei se juthassanak be. A munkatársak szürke és
fehér öltözőkben történő speciális beöltözés, tisztálkodás, alkoholos kézfertőtlenítés után léphetnek
be ezekbe a speciális gyártószobákba, tisztaterekbe, ahol nagyobb tisztaság van, mint az orvosi műtőkben.
A Nolato attól kiváló munkahely, hogy a cég vezetői elkötelezettek a tiszta, igényes munkakörnyezet
mellett. Még a legkiválóbb Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerrel is csak
úgy lehet kiváló eredményeket elérni, ha a vezetőség a dolgozókkal együtt maximálisan elkötelezettek
a munkavédelem iránt.

