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Vēstījumu nodošana
Darba drošības un arodveselības kampaņa autotransporta nozarē
Šajā faktu lapā ir izklāstītas dažas atziņas no ziņojuma, kurā ir
iekļauti kampaņu un iniciatīvu piemēri par darba drošības un
arodveselības uzlabošanu autotransporta nozarē (1).
Efektīviem saziņas līdzekļiem ir ļoti svarīga nozīme, lai nodrošinātu
to, ka autovadītāji un viņu darba devēji pilnībā apzinās ar
autotransportu saistīto bīstamību un izprot, kas ir darāms drošības
uzlabošanai. Tomēr vairāku iemeslu dēļ informācijas izplatīšana
autotransporta nozarē ir saistīta ar īpašām grūtībām. Lielākā daļa
tur strādājošo uzņēmējsabiedrību ir mazie uzņēmumi, kuros ir
nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieki, un daudzi autovadītāji ir
pašnodarbinātas personas. Autovadītāji bieži strādā ārpus
uzņēmuma pastāvīgās reģistrācijas vietas, un daudziem no viņiem
ir liela darba pieredze un paradums strādāt ļoti patstāvīgi.

Wiktor Pawlik

Šajā ziņojumā iekļautajos piemēros tika izmantoti vairāki vēstījumu
nodošanas paņēmieni.
■■ Četrdesmit četros gadījumos tika izmantota individuāla pieeja
ar mērķi ietekmēt zināšanas vai attieksmi. Šī pieeja neprasa
lielus līdzekļus un var būt ekonomisks veids, kā sazināties ar
plašu cilvēku loku.
■■ Divpadsmit gadījumos tika izmantota kolektīva pieeja ar mērķi
panākt strukturālas un/vai ar darba kultūru saistītas pārmaiņas.
Šī pieeja bieži vien ir ļāvusi sasniegt ievērojamus uzlabojumus
darba drošības un arodveselības jomā.
■■ Četros gadījumos tika izmantota saskaņota pieeja ar mērķi
ietekmēt zināšanas un attieksmi, vienlaikus mēģinot panākt
strukturālas un ar darba kultūru saistītas pārmaiņas. Šai pieejai
ir vajadzīgi lielāki resursi, toties to uzskata par visiedarbīgāko.
Ziņojumā iekļautie piemēri apliecina, ka iespējams sekmīgi uzlabot
darba drošību autotransporta nozarē, izmantojot šādu pieeju:

(1)	Delivering the message — Programmes, initiatives and opportunities to
reach drivers and SMEs in the road transport sector.

Michał Krakowiak
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■■

■■

Šī patstāvība saistībā ar lielo konkurenci autotransporta nozarē
liek autovadītājiem un viņu darba devējiem piesardzīgi izturēties
pret jaunu darba metožu ieviešanu. Autovadītāji visvairāk uzticas
paši savai pieredzei un negribīgi pieņem ārēju organizāciju
sniegtos padomus par darba drošību un arodveselību pat tad, ja
apzinās to svarīgumu. Turklāt starp autovadītājiem un viņu darba
devējiem vai struktūr vienību vadītājiem, kā arī starp
pašnodarbinātajiem autotransporta līdzekļu īpašniekiem un
uzņēmumiem, kuri tos nolīguši, trūkst saziņas par darba drošības
un arodveselības jautājumiem. Autotransporta nozarē strādā
jošie biežāk pievērš uzmanību praktiskai un uzskatāmai informā
cijai — bet tikai tad, ja viņi to uzskata par būtisku.

Max Skorwider

■■
■■
■■

Izmantojot uz pierādījumiem un riska vadību balstîtu praktisku
pieeju;
veltot îpaðu uzmanîbu mērķauditorijas sasniegšanai;
pielietojot iesaistīšanu un partnerību;
pielāgojot darbību konkrētajai auditorijai;
izmantojot dažādus pasākumus un saziņas līdzekļus.

Ņemot vērā autovadītājiem raksturīgās iezīmes, tādas kā pieredze
un neatk arība, s varīgi komunikācijā ievērot šādus
priekšnoteikumus;
■■ jāizmanto vietas, ko autovadītāji bieži apmeklē — smagkravas
automobiļu pieturvietas uz automaģistrālēm utt.;
■■ jānodrošina attieksme, kas pamatojas uz praksi, bet nav
aizbildnieciska;
■■ jānodrošina, lai padomi un risinājumi izrietētu no autovadītāju
praktiskās pieredzes; idejas jāpauž ar pašu autovadītāju
starpniecību;
■■ problēmu risināšanā cieši jāiesaista autovadītāji —
autovadītājiem pašiem jārisina autovadītāju problēmas (ar
līdzdalības metodēm), lai viņu pieredze tiktu ņemta vērā un
risinājumi pieņemti.
Ziņojums rosina domāt, ka ir svarīgi piesaistīt un veidot partnerību
ne tikai ar autovadītājiem, bet arī ar citām grupām. Mērķgrupas
var būt darba devēji, struktūrvienību vadītāji, transportlīdzekļu
vadītāji, krāvēji un preču nosūtītāji, un saņēmēji. Partneri var būt
darba drošības un arodveselības organizācijas, autotransporta
nozarē iesaistītās puses, tostarp sociālie partneri un par ceļu
satiksmes drošību atbildīgās organizācijas. Dažas aktivitātes var
būt veltītas autovadītāju ģimenēm un sabiedrībai kopumā.
Piemēri ilustrē šādas interesantas pieejas un novatoriskas iezīmes:
■■ vienota pieeja pasākumiem — pievēršanās riska novēršanai un
vadībai kā darbavietā, tā arī uz ceļa;
■■ daudzu dažādu partneru iesaistīšana no jomām ārpus
autotransporta nozares, lai palīdzētu veicināt autovadītāju
veselību un drošību;

http://osha.europa.eu
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Lai nozarē veiktās kampaņas būtu efektīvākas, ir vajadzīgas:
■■ labas partnerattiecības starp pusēm, kas veicina ceļu satiksmes
drošību, darba drošību un arodveselību, un tām iesaistītajām
pusēm, kas pārstāv nozari;
■■ pastāvīga pieredzes apmaiņa;
■■ turpmāka izpēte, lai noskaidrotu problēmas un veiksmes
faktorus darba drošības un arodveselības veicināšanai kā darba
devēju, tā arī autovadītāju vidū.

u n

■■

v e s e l ī b a s

■■

Skaidrs ir tas, ka ir vajadzīga praktiska pieeja, kuru īstenojot tiek
ņemta vērā nozares realitāte un darba devēju un autovadītāju
pieredze. Šajā ziņā labi noderētu lielāks skaits tādu risinājumu, kas
saistīti ar izmaiņām darba devēju attieksmē pret drošību un
arodveselību.

d r o š ī b a s

■■

Informācijas, resursu un paraugprakses izplatīšanai nozarē ir vērtīgi
veidot zināšanu pārneses tīklus gan nozarē, gan arī starp
sociālajiem partneriem. Jāaptver sadarbība starp valdības
iestādēm, starpniekiem un nozares privātajiem uzņēmējiem.

D a r b a

■■

pasākumi, kas paredzēti ne tikai autovadītājiem, bet arī viņu
ģimenēm — autovadītāju ģimeņu iesaistīšana var veicināt
lielāku interesi par programmu un līdzdalību tajā;
interesantu un oriģinālu vingrinājumu izmantošana un
ekspozīciju veidošana pasākumos, lai uzlabotu autovadītāju
līdzdalību un piesaistītu viņu interesi;
pievēršanās piegādes ķēdēm, lai efektīvāk izplatītu informāciju;
pieredzes apmaiņas veicināšana, piemēram, izmantojot tam
saziņas tīklus un prēmēšanas sistēmas paraugprakses veicināšanai;
autovadītāju bieži apmeklētu vietu — smagkravas automobiļu
pieturvietu atpūtas zonu utt. — izmantošana;
attieksme, kas pamatojas uz praksi, bet nav aizbildnieciska;
padomi un risinājumi, kas izriet no autovadītāju praktiskās
pieredzes un ir šai pieredzei nozīmīgi;
ar autovadītāju starpniecību pausta paraugprakses informācija
citiem autovadītājiem;
klientu iesaistīšana;
personīga kontaktēšanās ar autovadītājiem smagkravas
automobiļu pieturvietās — kaut arī šis saziņas veids ir diezgan
dārgs un ar to var aptvert tikai ierobežotu auditoriju, tomēr tas
ir viens no labākajiem autovadītāju piesaistīšanas veidiem;
praktiski un taustāmi priekšlikumi attiecībā uz tādiem
pakalpojumiem kā veselības vai braukšanas prasmes pārbaudes,
vai arī bezmaksas resursu piedāvāšana riska novērtēšanas
atbalstam;
smagkravas automobiļu pieturvietas, kur var baudīt veselīgu
ēdienu un tiek izplatīta informācija;
“atbildīgas vadības” programma, kuru apņemas īstenot darba
devējs;
informācija vairākās valodās, ja mērķauditorijā ir arī ārvalstu
strādājošie.

E i r o p a s

■■

Secinājumi
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Neviens atsevišķs informācijas izplatīšanas paņēmiens pats par
sevi neatrisinās visas autotransporta nozarē esošās problēmas.
Tomēr katram konkrētajam paņēmienam ir savas priekšrocības.
Vispiemērotāko saziņas veidu nosaka izplatāmās informācijas veids
un sarežģītība, mērķauditorija un kampaņas apjoms. Iespējams,
ka visiedarbīgāk ir izmantot paņēmienu kopumu, lai aptvertu
autovadītājus un viņu darba devējus, vai uzņēmumus, kuri
noslēguši ar viņiem līgumus. Izmantojot konkrētas metodes
dažādās kampaņas stadijās, var panākt pēc iespējas lielāku
kampaņas ietekmi.
Attiecībā uz MVU visiedarbīgākie varētu būt tie pasākumi, kas pa
redz tiešu saziņu ar darba devēju vai autovadītājiem, jo īpaši, ja
tiek piedāvāts pakalpojums vai resurss. Individuāla saziņa ar
autovadītājiem, kaut arī tā ir diezgan dārga un ļauj aptvert ierobežotu
auditoriju, tomēr ir labākais autovadītāju iesaistīšanas veids.

Nīderlandes kampaņā “Gatavs darbam uz ceļa” (Fit on the road)
tika izmantotas vairākas stratēģijas — vispirms autovadītāju
uzmanība tika piesaistīta, organizējot izbraukuma prezentācijas
un piesaistot plašsaziņas līdzekļus, pēc tam tika paaugstināts viņu
informētības līmenis, veicot veselības un fiziskās sagatavotības
pārbaudes. Tad autovadītāji tika individuāli aicināti piedalīties
fiziskās sagatavošanas nodarbībās un viņiem tika sniegts atbalsts
un informācija veselīga dzīvesveida uzsākšanai.

Kā iegūt ziņojumu
Pilns ziņojuma teksts ir pieejams angļu valodā vietnē
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/
kur to var lejupielādēt bez maksas.
Šī faktu lapa visās ES valodās ir pieejama vietnē
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/
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