
SITUAȚIA INIȚIALĂ

La verificarea anuală a securității, verificarea faptului 
că trusele de prim ajutor sunt dotate corespunzător 
pe întreaga incintă a fabricii 
reprezintă un pas nelipsit. În mod 
ideal, tot conținutul prescris este 
disponibil în toate trusele de prim 
ajutor în orice moment. Monitori-
zarea permanentă consumă foarte 
mult timp.
Dificultăți apar atunci când se 
constată în cursul următorului 
audit că procesul nu a fost im-
plementat în mod consecvent și 
acest fapt este înregistrat ca o ab-
atere secundară. Cea mai mare 
problemă este atunci când în mo-
mentul unui accident de muncă 
materialul necesar nu este inclus 
și nu se poate oferi ajutor optim.

Lingemann va fi fericit să-și asume această sarcină 
pentru dvs. și se va asigura că trusele dvs. de prim 
ajutor sunt mereu actualizate.

ANALIZĂ REALIZATĂ DE LINGEMANN

Într-un proiect pentru client, sarcina noastră a fost 
de a testa un total de 64 de truse de prim ajutor, care 
sunt răspândite pe întreaga incintă a fabricii și în mai 
multe hale. Până atunci, acest proces a fost reali-
zat de clientul nostru, care a prevăzut o inspecție 
vizuală manuală săptămânală. Datorită capacității 
limitate și a lipsei reglementărilor de înlocuire, sarci-
na nu a putut fi îndeplinită conform planificării. Drept 
urmare, doar unele dintre trusele de prim ajutor au 
reușit să îndeplinească toate cerințele unui audit.

TRANSPUNERE

Pentru a reduce volumul de muncă și pentru a do-
cumenta realizarea corectă, a trebuit găsit un sis-

tem care raportează deschiderea 
truselor de prim ajutor. Cu butonul 
nostru BOOST.Button am găsit o 
modalitate de a indica accesul în 
truse cu costuri de investiții redu-
se. De îndată ce se deschide o 
cutie, angajatul apasă butonul. Cu 
acest clic, este inițiată reumplerea 
promptă.
Trusele de prim ajutor sunt com-
pletate astăzi de personalul Lin-
gemann. În plus, persoana care 
realizează umplerea primește 
săptămânal o listă cu toate trusele 
deschise. Aceasta înseamnă că nu 
trebuie să bifeze din nou toate cele 
64 de truse, ci doar cele care au 

fost deschise efectiv. Pentru siguranță, toate trusele 
sunt, de asemenea, controlate la intervale regulate.

FUNCȚIONARE ȘI OPTIMIZARE CONTINUĂ

Conceptul a contribuit deja la o îmbunătățire 
semnificativă a situației, dar se întâmplă ca butonul 
BOOST.Button să fie uitat în agitația situației acci-
dentului și să fie observat doar în timpul verificării 
lunare. Până atunci, completarea nu are loc.
În prezent dezvoltăm în continuare butonul BOOST.
Button și planificăm o versiune cu comutator inver-
sat. Butonul se află în interiorul ușii trusei de prim 
ajutor și se declanșează prin deschidere iar aceasta 
se transmite automat.

PRIN CONSACRAREA 
SISTEMULUI LIEFFI,
 AM REUȘIT SĂ NE 
AJUTĂM CLIENȚII 

SĂ SE ASIGURE CĂ 
TOATE TRUSELE 
DE PRIM AJUTOR 
SUNT UMPLUTE 

CORESPUNZĂTOR.

CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE
ECHIPAT OPTIM PENTRU URMĂTORUL AUDIT DE SECURITATE



SUCCES MĂSURABIL

Prin consacrarea sistemului LIEFFI, am reușit să 
ne ajutăm clienții să se asigure că toate trusele de 
prim ajutor sunt umplute corespunzător. Intervalul 
de timp dintre scoaterea materialului și reumple-
re a scăzut semnificativ. În caz de accident, este 
garantată siguranța angajaților.

CONTACT

Sunteți interesat de sprijinul pe care vi-l putem oferi pentru afacerea 
dumneavoastră? Contactați-ne pentru o consultație fără obligații, vă 
vom sfătui cu plăcere!
 
info@lingemann.ro
www.lingemann.ro
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