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Az éves biztonsági ellenőrzés szerves részét képe-
zi az üzem területén található elsősegély-készletek 
megfelelő felszereltségének elle-
nőrzése. Ideális esetben az előírás 
szerinti tartalom minden elsősegé-
ly-készletben fellelhető. Az állandó 
ellenőrzés rendkívül időigényes.
Nehézségek lépnek fel, ha a kö-
vetkező audit során megállapítják, 
hogy a folyamatot nem hajtották 
végre következetesen, és ezt a té-
nyt másodlagos kihágásként rög-
zítik. A legnagyobb probléma, ha 
munkahelyi baleset bekövetkezte 
esetén a szükséges anyag nincs a 
készletben, és a megfelelő segít-
ségnyújtás ellehetetlenül.

A Lingemann örömmel átvállalja 
Öntől ezt a feladatot, és biztosítja, hogy az elsőse-
gélykészletei mindig naprakészek legyenek.

LINGEMANN-ESETTANULMÁNY

Egy ügyfélprojektben az volt a feladatunk, hogy öss-
zesen 64 elsősegély-készletet ellenőrizzünk, amely-
ek a gyár teljes területén, több csarnokban vannak 
elosztva. Mindaddig ezt a feladatot ügyfelünk teljesí-
tette, aki a heti rendszerességű vizuális ellenőrzést 
manuálisan oldotta meg. A korlátozott kapacitás és 
a helyettesítést szabályozó előírások hiánya miatt 
a feladatot nem sikerült a tervek szerint végrehajta-
ni. Ennek eredményeként az elsősegély-készletek 
közül csak néhány felelt meg az ellenőrzés minden 
követelményének.

MEGVALÓSÍTÁS

A munkamennyiség csökkentése és a helyes végre-
hajtás dokumentálása érdekében találni kellett egy 

rendszert, amely jelzi az elsősegé-
ly-készletek kinyitását. A BOOST.
Button segítségével megtaláltuk 
a módját annak, hogy alacsony 
beruházási költségből hogyan 
valósítsuk meg az elsősegély-ké-
szletekhez való hozzáférések jel-
zését. Amint egy doboz kinyílik, 
az alkalmazott megnyomja a gom-
bot. Ezzel a kattintással elindul az 
időszerű utántöltés.
Az elsősegély-készleteket ma már 
a Lingemann személyzete tölti fel. 
Ezenkívül a feltöltő személy heti 
listát kap az összes nyitott ládáról. 
Ez azt jelenti, hogy nem kell újra 
bejelölnie mind a 64 négyzetet, 

csak azokat, amelyeket ténylegesen nyitottak. Biz-
tonsági okokból az összes készletet ellenőrizzük, 
rendszeres időközönként.

MŰKÖDÉS ÉS FOLYAMATOS OPTIMALIZÁLÁS

A koncepció már hozzájárult a helyzet jelentős ja-
vulásához, a baleseti helyzetben kialakult káoszban 
mégis előfordulhat, hogy a BOOST.Button feledésbe 
merül, és csak a havi ellenőrzés során veszik észre 
a hiányt. Addig az utánpótlás nem történik meg.
Jelenleg továbbfejlesztjük a BOOST.Buttont, és egy 
fordított kapcsolóval rendelkező változatot terve-
zünk. A gomb az elsősegély-csomag ajtajának belső 
oldalán található, a nyíláson keresztül aktiválódik, 
és a jel automatikusan továbbítódik.

A BOOST RENDSZER 
KIÉPÍTÉSÉVEL SEGÍTENI 

TUDTUNK ÜGYFELÜNKNEK 
ABBAN, HOGY AZ ÖSSZES 

ELSŐSEGÉLY-KÉSZLET 
MEGFELELŐEN FEL 

LEGYEN TÖLTVE.

IRÁNYÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ OPTIMÁLISAN FELSZERELVE



MÉRHETŐ SIKER

A BOOST rendszer kiépítésével segíteni tudtunk 
ügyfelünknek abban, hogy az összes elsősegély-
készlet megfelelően fel legyen töltve. Az anyag ki-
vétele és az újratöltés közötti időtartam jelentősen 
csökkent. Baleset esetén a munkavállalók biztonsá-
ga garantált.

KAPCSOLAT

Érdekli, hogy milyen támogatást tudunk nyújtani az Ön 
vállalkozásához ? Vegye fel velünk a kapcsolatot egy nem kötelező 
erejű konzultációért, szívesen adunk tanácsot!
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