
Oslavy Svetového dňa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Oslava života!

Dúfam, že ste všetci zdraví a v bezpečí. Za po-
sledné dva roky sme sa naučili, že naše zdra-
vie nemôžeme považovať za samozrejmosť 
a že sa o seba musíme starať každý deň, aby 
sme si udržali a zlepšili svoje pohodlie. Zdra-
vie je krehké a musíme si ho vážiť každú mi-
nútu nášho života, starať sa o seba aj o ostat-
ných – svojich blízkych, členov tímu a kolegov.

V spoločnosti Cintra sa každý deň snažíme 
chrániť zdravie, bezpečnosť a pohodu všet-
kých, ktorí pracujú pre našu organizáciu a 
spolupracujú s ňou. Tento newsletter, ktorý 
nájdete aj na novej webovej stránke HSW 
spoločnosti Cintra, nám pomôže dosiahnuť 
tento cieľ a ďalej budovať našu kultúru bez-
pečnosti vo všetkých koncesiách.

Naša stratégia úspechu záleží od vás a toto 
sú naše očakávania od tejto životne dôležitej 
časti vašej každodennej práce:
• Vodcovstvo: Naši ľudia inšpirujú, starajú sa
a nekompromisne plnia očakávania spoloč-
nosti HS&W.
• Kompetencia: Máme kolegov, ktorí sú vyško-
lení a kompetentní vykonávať svoje úlohy.

NOVINKY Z OBLASTI  
ZDRAVIA, BEZPEČNOSTI 
A POHODYAlways Safe, Always Ready

USPORIADAJTE SAMIT O BEZPEČ-
NOSTI – JEDNODUCHO SA OPÝTAJTE 
I-77 V SEVERNEJ KAROLÍNE

V TOMTO VYDANÍ

2

8

APRÍL 20
22, VYDANIE 1

Andrés Sacristán Výkonný 
riaditeľ Cintra

• Odolnosť: Sme aktívni a pripravení chrániť na-
šich ľudí, zainteresované strany a podnik pred
nepriaznivými udalosťami.
• Angažovanosť: Máme vzdelávacie prostredie,
ktoré umožňuje zdieľanie znalostí, inovácie a 
efektívne riadenie rizík

Tento newsletter je formou zdieľania znalostí, 
upozorňuje na tipy a pôsobivé bezpečnostné 
opatrenia jednotlivcov, tímov a koncesií. 

Pridajte sa ku mne a oslávte a informujte o bez-
pečnostnom úsilí našich kolegov. Či už pracujete 
v mýtnej búdke, riadite snehový pluh, alebo ste 
vedúcim tímu, chceme vás počuť.

Ak chcete v tomto newsletteri upozorniť na bez-
pečnostnú iniciatívu kolegu alebo koncesionára, 
pošlite e-mail na adresu healthandsafety@ 
cintra.es.

Oceňujem a uznávam vaše odhodlanie a pri-
pravenosť, s akou sa venujete svojej práci. In-
dividuálne aj kolektívne sa snažíme byť, "Always 
Safe, Always Ready."

Zostaňte v bezpečí
Andrés Sacristán

Povedomie o rozptyľovanej jazde v aktívnych zónach
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6 TEXPRESS LANES PRILÁKALI 
400 ÚČASTNÍKOV NA PODUJATIE 
ZAMERANÉ NA ZVYŠOVANIE 
POVEDOMIA O ROZPTYĽOVANEJ 
JAZDE V PRACOVNÝCH ZÓNACH

VO SVETLE REFLEKTOROV – 
ZAMESTNANCI A KONCESIE

POTRAVA PRE MOZOG A SVETOVÝ 
DEŇ ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI 
PRÁCI

10 ROZPOZNAJTE KOLEGU A POZRITE 
SI NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU HSW 
SPOLOČNOSTI CINTRA

CINTRA ZDRAVIE, 
BEZPEČNOSŤ A POHODA 



KTO JE VO SVETLE REFLEKTOROV?

Oscar Hernando Santamaría
Manažér pre životné prostredie a kvalitu

David Vega García

Pablo Andrés Justo
Skupina údržby vozoviek

Oscar:
...VAŠE odhodlanie, tvrdú prácu a 
vodcovstvo. Oscar bol kľúčovou osobou v 
procese kultúrnej zmeny z pohľadu našich 
pracovníkov na bezpečnosť a ochranu 
zdravia. Jeho úloha bola zásadná pre 
zlepšenie komunikácie s našimi pracovníkmi 
v prvej línii. 
Výsledok: Silnejšia kultúra bezpečnosti v 
rámci celej koncesie, ktorá podporuje ASAR.

A 66
Benavente-Zamora

ŠPANIELSKO

David a Pablo
...nahlásenie incidentov HiPo, aj keď 
by pre vás oboch bolo najjednoduchšie 
nič nehovoriť, pretože ste boli sami a 
neexistoval žiadny materiál o fyzickej škode, 
ktorý by bolo potrebné nahlásiť.  
Výsledok:  Vďaka nim sa vykonalo EIR, 
pričom sme mali možnosť preskúmať 
postupy, zavedené kontroly a uskutočniť 
rozhovor o incidentoch so skupinou.

CHCELI BY SME VÁM POĎAKOVAŤ ZA...

KOLUMBIA
RUTA DEL CACAO

Tím:„...VAŠE príspevky a angažovanosť pri
neustálom zlepšovaní kontrolných a 

preventívnych opatrení v oblasti bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci.“ 

– Anton Maese, generálny riaditeľ

Pablo: „Urobil som chybu, keď som si 
myslel, že sa na rampu (v oblasti údržby) 
dostanem bez problémov, keď budem 
manévrovať s nákladným autom tak, ako 
som to robil doteraz. Keď som zistil, že sa to 
môže stať jednému z mojich kolegov, chcel 
som zistiť, či by sa prístup k rampe nemohol 
zlepšiť a nahlásil som to.“

Pochôdzkar
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ŠPANIELSKO
Esther Bartroli

Správca, 
Oddelenie prevádzky

CHCELI BY SME VÁM POĎAKOVAŤ ZA...
...VAŠU okamžitú reakciu na infarkt cudzej osoby  a vašu odvahu vykonať KPR, pričom 

ste použili znalosti prvej pomoci, ktoré ste sa naučili na každoročnom kurze prvej 
pomoci spoločnosti Autema.  Muž bol v aute, ktoré práve prechádzalo okolo koncesie 

Autema. Ester bez váhania zavolala záchranárov a postupovala podľa ich pokynov. 
Výsledok: Dôrazné pripomenutie dôležitosti lekcií prvej pomoci pre koncesie. Nikdy 

neviete, kedy ju budete potrebovať – Always Safe, Always Ready!
Esther: „Zrazu som sa ocitla pred ľudským telom v bezvedomí, ktoré naliehavo 

potrebovalo pomoc... Na otázku záchranárov som povedala, že mám určité znalosti 
resuscitácie vďaka kurzom prvej pomoci a resuscitácie, ktoré spoločnosť každoročne organizuje.  V krvi mi 

prúdil adrenalín, všetko bolo zrazu inštinktívne a bola som rada, že som tréning absolvovala.“

AUTEMA

Autema organizuje 2. ročník brainstormingu o bezpečnosti 
a ochrane zdravia
„Ak chcete vyriešiť problém,  

stačí sa len opýtať.“ 
- Christian Torrell, 

výkonný riaditeľ spoločnosti Autema

„Školenia o incidentoch s vysokým 
potenciálom mali väčšiu účasť 

a účastníci viac spolupracovali.“ – 
Tobella

CIELE 
Angažovanosť zamestnancov v oblasti 
vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti 
ostatných.

VÝSLEDKY
Motivovaní zamestnanci, preukázanie 
integrity vedenia a bezpečnejšie pracovisko. 
Vedenie na základe počúvania a 
zohľadňovania potrieb všetkých 
zamestnancov pred prijatím rozhodnutia 
viedlo k väčšej angažovanosti a ústretovosti 
zamestnancov.
Výbor pre zdravie a bezpečnosť spoločnosti 
Autema.

2022 Doteraz realizované nápady:
1. Personalizovaný štítok na prilbe každého
zamestnanca, na ktorom je uvedená jeho krvná 
skupina a alergie.

Premyslite si bezpečnosť – nebezpečenstvo 
môže byť priamo pred vami. Spokojnosť 
nastáva vtedy, keď si už nevšímate možné 
nebezpečenstvá okolo seba.

A naozaj sa pýtali – každého zamestnanca. 
Namiesto toho, aby vedenie rozhodovalo o tom, 
aké bezpečnostné vylepšenia by sa mali v koncesii 
vykonať, Torrell a Xavier Tobella, manažér pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia a mýto, sa spýtali 
zamestnancov. Na základe tohto počinu sa 
začal každoročný Brainstorming o bezpečnosti 
a ochrane zdravia, ktorý sa koná už druhý rok.

Výsledkom tohto citlivého prístupu vedenia bolo 
29 nápadov na zlepšenie bezpečnosti, z ktorých 
osem v minulom roku zrealizovali. Tento rok už 
dokončili dva z predložených nových nápadov. PORTUGALSKO

ALGARVE

Hlavné stretnutie v Algarve. Zľava doprava: 
Generálny riaditeľ Alberto Toledano; 

manažérka QES Raquel Chavesová; Paul Luzia, 
Paulo Vieira, João Mendes a António Martins  

z tímu cestnej hliadky.

Ak sa chcete dozvedieť o implementovaných 
nápadoch zamestnancov za rok 2021, 
kontaktujte spoločnosť Autema.

Algarve, Via do Infante, sa pripája k 
spoločnosti Norte Litoral, ktorá získala 

prestížny certifikát ISO 45001, čo je ďalší 
krok k tomu, aby bola Always Safe, 

Always Ready!

Prínosy ISO 45001: Minimalizuje 
riziká pre zamestnancov a iné 
osoby. Zlepšuje výkonnosť podniku. 
Vytvára zodpovedný imidž na trhu. 
Chráni pred možnými pokutami a 
sankciami.
Zabezpečuje proaktívne a reaktívne 
dodržiavanie predpisov.

2. S cieľom zabezpečiť rýchlejší a bezpečnejší
výjazd parkujeme všetky súkromné vozidlá
cúvaním na parkovacie miesto. Toto opatrenie
bolo doplnené do bezpečnostných pokynov
núdzového a evakuačného plánu. 



Ak si myslíte, že nemôžete vytvoriť bezpečnostný program, ktorý
štvornásobne zvýši počet hodín školenia zamestnancov a získa 

vašej koncesii povesť miestnej spoločnosti s vynikajúcim školením, 
mýlite sa. 

Môžete a presne to urobili generálny riaditeľ spoločnosti I-77 Jose 
Espinosa a bezpečnostný manažér Greg Freeman s podporou celého 
tímu.

Greg vám povie, že si to vyžaduje tvrdú prácu, dôslednosť a „jeden 
zázrak za druhým“. Tiež vám povie, že jeho generálny riaditeľ je jedným 
z faktorov, ktoré prispeli k úspechu bezpečnostného programu I-77.

„Jose je ďaleko za hranicami priemerného generálneho 
riaditeľa. Prišiel na samit o bezpečnosti a každý utorok ráno 

chodí na naše bezpečnostné stretnutia. Ak nevolám ja jemu, 
volá on mne.“ 

Tento rok Greg zorganizoval prvý samit 
o bezpečnosti I-77.  Trvalo to len jedno
popoludnie, ale výsledok bude trvať roky. 

ROZDIEL

Čím bolo toto stretnutie výnimočné pre
všetkých? Greg pozval dodávateľov a 

subdodávateľov. A keď tím Oddelenia pre 
prevádzku a riadenie a IT ukončili svoje 
prezentácie a opustili miestnosť, zamestnanci a 
subdodávatelia spoločnosti I-77 sa začali spájať 
spôsobom, ktorý predtým nepoznali. Podelili sa 
o informácie, kládli otázky a vyjadrili svoj názor. 

„Chcel som, aby títo dodávatelia pochopili, že po prvé,
reprezentujete I-77 a po druhé, reprezentujete sami seba,“ 

hovorí Greg. „Naším cieľom je zabezpečiť, aby všetci boli 
súčasťou jednej veľkej rodiny a aby sa na konci dňa všetci vrátili 
domov. Ak nedokážete byť v bezpečí alebo prijať našu kultúru 
bezpečnosti, nemusíte tu byť, pretože keď ste súčasťou firmy 
I-77, musíte dodržiavať naše pravidlá.“

DÔVOD PREČO

Táto neformálna časť samitu umožnila každému vyjadriť svoj
názor. 

„Žiadna otázka nebola príliš bláznivá alebo tabu, takže 
mali možnosť otvorene vyjadriť svoje názory a pohľady,“ 

hovorí Greg. Toto otvorené prostredie umožnilo subdodávateľom 
pýtať sa na zdôvodnenie požiadaviek, napríklad prečo musia 
koncesii oznámiť, že pracujú na stavenisku.

„Jednou z vecí, ktoré som si všimol, bola nejednotnosť pri 
odovzdávaní informácií, takže som chcel zabezpečiť, aby 

tu v I-77 boli moji dodávatelia a náš interný manažérsky tím 
na rovnakej vlne,“ povedal Greg. „Veľakrát sa informácie 
nedostanú do terénu, takže toto bola príležitosť, aby 
sme všetkých zhromaždili v jednej miestnosti a hovorili o 
dobrých a zlých veciach, pomohli im pochopiť našu kultúru 
bezpečnosti a to, čo od každého očakávame.“ 

Fotografia: Greg Freeman, manažér bezpečnosti I-77, a Aaron 
Vickers, globálny riaditeľ pre zdravie a bezpečnosť spoločnosti Cintra.

Hovorili o zásadách a postupoch, hlásení nehôd, očakávaniach 
od výstavby a osobných ochranných prostriedkov, riadení rizík a 
ďalších témach. 

„Snažíme sa, aby dodávatelia pochopili, že táto 
práca je vysoko riziková. Keď prídete, urobíme ďalšie 

kroky. Musíte mať bezpečnostný plán. Preskúmame váš 
bezpečnostný plán a plán riadenia dopravy, skontrolujeme 
OPP, ktoré sú samozrejme povinné.“

Prechod na kultúru bezpečnosti prostredníctvom 
udeľovania právomocí

I-77 Samit o bezpečnosti

Charlotte, Severná Karolína, USA



Technik údržby Darius Jackson nosí nové špičkové osobné 
ochranné prostriedky spoločnosti I-77.

Spoločnosť I-77 poskytuje všetky osobné ochranné pracovné 
prostriedky, od prilby až po topánky, vrátane dioptrických 
ochranných okuliarov.

Reflexná vesta a nohavice Carhartt

Prototyp prilby so zabudovanými ochrannými 
okuliarmi značky Kask

Nie je vyobrazené: Nočné ochranné okuliare od značky 
HexArmor

Aké boli niektoré z diskusií?
1. Doprava naživo: Hoci sú zamestnanci I-77 na to vyškolení, 
mnohí subdodávatelia to zažívajú po prvýkrát.
„To je jedna z najhlavnejších vecí, ktorú musia dodávatelia, ktorí 
nepracovali na medzištátnej diaľnici, pochopiť, že ste vždy vystavení 
vysokému riziku kvôli premávke. Ako vždy hovorím, vždy, keď míňate 
auto, míňate smrť v okruhu dvoch metrov.“
2. Jednoduchosť: Všetci sa zhodli na tom, že pokiaľ ide o 
komunikáciu procesov a postupov manažmentu, najlepšie je 
zachovať jednoduchosť, jasnosť a vecnosť – vynechať zložité 
prezentácie a PowerPointy.
3. Dostanete to, čo dávate: Ak chcete, aby niekto len vyplnil 
papiere a poslal vám ich späť, aby ste mohli zaškrtnúť políčko, 
potom dostanete taký bezpečnostný program. 
4. Jeden tím: Ak chcete byť efektívni, musíte komunikovať so 
subdodávateľmi, pretože sú rozšírením vášho tímu. „Každý by mal 
mať pocit, že môže zastaviť nebezpečný čin. To je odkaz, ktorý 
predávame – keď sem ráno prídete, chceme, aby ste po práci išli 
domov a večer videli svoju rodinu.“

Aký bol výsledok samitu?„Dodávatelia sa ma pýtali, kedy plánujeme ďalšie 
stretnutie a ľudia si zobrali to, o čom sme sa rozprávali a 

čo sme im ukázali, a implementovali to do svojich vlastných 
programov. To je to, na čom nám záleží,” povedal Greg
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       Možnosť prevziať zodpovednosť za svoju bezpečnosť.
        Bezpečnostný program sa tak stal vlastníctvom ľudí, ktorí 
ho používajú.
        Demonštroval bezpečnostný program podporovaný 
vedením a manažmentom.
        Uznanie, že subdodávatelia sú rovnocenní našim 
zamestnancom a majú rovnaké záujmy.

„Predtým sme ich brali iba ako menej dôležitú časť 
tímu. Nemusíme s nimi pracovať, nemusíme sa s nimi 

rozprávať. Teraz vedia, že sme si všetci rovní, všetci sme 
manažéri bezpečnosti a subdodávatelia sú súčasťou 
tímu. Ich úspech je náš úspech a náš úspech je ich 
úspech.“

Aká je vaša posledná rada pre každého, kto zavádza 
bezpečnostný program?

„Zameriavam sa na ľudí v teréne, pretože vždy, keď 
vyjdem von, vedia, že mi na nich záleží,“ povedal 

Greg. „Pomáha mi to vybudovať si s nimi pracovný 
vzťah. Jose to urobil tiež a získal si ich srdcia a duše. 
Nasledovali by ho doslova kamkoľvek.“

Nové a vylepšené OOP spoločnosti I-77



Naše jazdné pruhy TEXpress upozorňujú 
na rozptyľované šoférovanie

Rozptyľované šoférovanie

[1] Generálny riaditeľ Ignacio 
Del Pino s vedúcim údržby 

Adamom Tobiasom a 
technikmi údržby Santosom 

Garciom a Andrewom 
Robinsonom. [2] Prevádzkoví 

inžinieri Paritosh Upadhyay 
a Utsav Kachhadiya. [3] 

Rozhovor s Luisom Torresom, 
riaditeľom EQ&S. [4] 

Podujatie NWZAW z 12. 
apríla.

3 4

North Tarrant Infrastructure (NTI) a NTE Mobility Partners (NTEMP) usporiadali 12. 
apríla tlačovú konferenciu a školenie o bezpečnosti na stavenisku na podporu Týždňa 

povedomia o pracovných zónach a Mesiaca rozptyľovanej jazdy.

Zúčastnilo sa na ňom viac ako 400 našich zamestnancov, subdodávateľov a 
dodávateľov, aby sme verejnosť upozornili na skutočnosť, že pracovníci, vodiči a chodci 
zomierajú, keď sa vodiči počas jazdy v aktívnych pracovných zónach rozptyľujú. 

Vzhľadom na viac ako 3000 aktívnych pracovných zón v Texase naši zástupcovia pre 
bezpečnosť v spoločnostiach NTI a NTE MP, ako aj v spoločnosti Ferrovial Construction, 
hovorili prítomným o zásadnom význame bezpečnosti v pracovných zónach pri výstavbe 
ciest. Upozornili tiež dodávateľov a predajcov, že toto nebezpečenstvo sa vzťahuje aj na 
ich vlastných pracovníkov v zóne.

Fort Worth, Texas, USA

2

Inovačný tím spoločnosti Cin-
tra US vytvára expertnú skupi-
nu pre pracovné zóny, ktorá sa 
zaoberá viacerými koncesiami 
v Severnej Amerike s cieľom 
preskúmať súčasné postupy a 
odporučiť ďalšie riešenia a stra-
tégie na zaistenie bezpečnosti 
našich pracovníkov na cestách. 

Tím zhromažďuje informácie a 
skúma riešenia pripojených za-
riadení, z ktorých niektoré I-77 
v Severnej Karolíne aj používa.  

Spolupracujú tiež s Výmenou 
údajov pracovných zón (WZDx) 
Ministerstva dopravy USA, aby 
zistili, ako môžu koncesie pre-
nášať informácie o aktívnych 
pracovných zónach v reálnom 
čase vodičom prostredníctvom 
ich inteligentného zariadenia.  

Výbor začne zasadať tento me-
siac. Aktuálne informácie nájdete 
v ďalšom čísle Cintra HSW News!

1

„
V minulom roku sa v pracovných zónach v Texase stalo viac ako 26 

000 dopravných nehôd, ktoré mali za následok 244 úmrtí,“ povedal 
Luis Torres, riaditeľ pre životné prostredie, kvalitu a bezpečnosť, 
NTE Mobility Partners.  „V porovnaní s údajmi v roku 2020 ide o 33 % 
nárast počtu smrteľných nehôd v dopravných zónach staveniska.

CINTRA US
Výbor pre inteligentné 

pracovné zóny

„
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Naše jazdné pruhy TEXpress upozorňujú 
na rozptyľované šoférovanie

FAKTOR ÚSPECHU

Radarové reflektory RadViz

Zdieľanie poznatkov

Pridanie systému RadViz© (s rozmermi 
približne 8 x 4 cm) na vozidlo, ktorému 
hrozí, že ho radar nezachytí, výrazne zvýši 
pravdepodobnosť detekcie a v prípade 
núdze podnieti automatický systém 
núdzového brzdenia (AEBS). RadViz© 
je jednoduché nízkonákladové riešenie, 
ktoré znižuje počet nehôd, zranení a 
zachraňuje životy.

RadViz je navrhnutý na zvýšenie RCS (radarového prierezu) 
vozidla, na ktoré je namontovaný, a bol vyvinutý 
na základe vlnovej dĺžky signálu používaného 
radarovými snímačmi výrobcu vozidla. 

RadViz sa používa aj v dummy vozidlách NCAP a v 
objektoch, ktoré používajú výrobcovia automobilov 
na celom svete pri vývoji AEBS a iných prvkov 
aktívnej bezpečnosti podľa noriem ISO, čo zaručuje, 
že je najlepšie pripravený na to, aby tieto systémy 
podnecoval v reálnom živote. 

AKÝ PROBLÉM TO RIEŠI?

Testy vládnej agentúry zodpovednej 
za bezpečnosť na diaľniciach ukázali, 
že „označenie“ namontované na 
neobvyklé vozidlá výrazne zlepšila 
detekciu týchto objektov.

Nejde o dokonalý produkt so 100 % 
ochranou. Je to nástroj, ktorý môže 
zvýšiť šance na zabránenie nehode. 

Výrobok je možné zabudovať do nových vozidiel a prívesov 
alebo dodatočne namontovať na súčasné 
vozidlá pomocou dvoch jednoduchých upev-
ňovacích prvkov.
Nevyhnutné pre vozidlá vo vysokorizikových si-
tuáciách vrátane vozidiel na riadenie dopravy 
(TMV), vozidiel na ochranu proti nárazu (IPV), 
tlmičov nárazu namontovaných na náklad-
ných vozidlách (TMA) a bariérach namontova-
ných na nákladných vozidlách (LMCC).

Radviz môžete pridať aj na statické objekty vrátane značenia, 
pevných tlmičov alebo dopravných vymedzovačov.

Naskenujte kód QR a pozrite si video s názornou ukážkou.

 Kontakt: info@moshondata.com

+44(0)1993 209098

Nejde o dokonalý produkt so 100 % 
ochranou. Je to nástroj, ktorý môže 
zvýšiť šance na zabránenie nehode. 

OBMEDZENIA ĎALŠIE INFORMÁCIE

SÚVISIACE WEBOVÉ STRÁNKY 

www.moshondata.com



Bobule
Čučoriedky najmä pre vysoký obsah antioxidantov, 
ktoré aktivujú mozgové enzýmy, čo zlepšuje 
koncentráciu a pamäť.

Banány
Vďaka vysokému obsahu draslíka, horčíka a 
vlákniny sa okrem obsahu tryptofánu sa považujú 
za ideálnu potravinu na zlepšenie nervových 
funkcií.
Banány majú tiež vysoký obsah vitamínu B 6, ktorý 
sa podieľa na tvorbe neurotransmiterov súvisiacich 
s koncentráciou.

Kuracie mäso
Na to, aby sa mozog mohol sústrediť, potrebuje 
dostatok bielkovín. Po ich konzumácii sa v 
tele uvoľňuje aminokyselina L-tyrozín, ktorá 
syntetizuje dopamín a noradrenalín, ktoré nám 
umožňujú rýchlo a jasne myslieť.

Voda
Dostatočná hydratácia je veľmi potrebná! Voda sa 
podieľa na všetkých telesných procesoch.

Ryby
Ryby bohaté na omega 3, ktoré posilňujú centrálny 

nervový systém: Losos, tuniak, makrela atlantická, 
treska, pstruh a sardinky.

Vedeli ste, že veda dokázala, že výživa súvisí so zdravím nášho mozgu a že ne-
správna strava robí náš mozog zraniteľnejším a slabším? 

Existujú potraviny, ktoré nám pomáhajú sústrediť sa a udržať si vysokú hladinu 
energie počas celého dňa. Chcete vedieť, ktoré sú to?

Avokádo
Avokádo zlepšuje nervovú komunikáciu a krvný 

obeh, pretože pomáha čistiť tepny. Keďže je bohatý 
na mononenasýtené tuky, prispieva k správnemu 

fungovaniu centrálneho nervového systému.

Celozrnné obilniny
Obsahujú aminokyselinu tryptofán, ktorá sa 

vstrebáva do mozgu a produkuje serotonín. Hoci 
je tento neurotransmiter zodpovedný za spánok 

a relaxáciu, jeho množstvo nestačí na to, aby 
ste zaspali, ale stačí na to, aby sa hladina stresu 
nezvyšovala a aby ste sa mohli lepšie sústrediť.

Orechy
Štúdia uverejnená v časopise Journal of Nutrition 

zdôrazňuje, že antioxidanty, mastné kyseliny a 
fytochemikálie vo vlašských orechoch pomáhajú 

chrániť zdravie mozgu. Poskytujú tiež dôležité 
vitamíny, ktoré zlepšujú koncentráciu.

POTRAVINY NA PODPORU 
KONCENTRÁCIE Belen  

Viscasillas
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Spoločne budujte pozitívnu kultúru bezpečnosti 
a ochrany zdravia

Svetový deň bezpečnosti 
a zdravia na pracovisku

28. apríl je Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý iniciovala Medzinárodná
organizácia práce na podporu prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania na celom svete. 

Vaše zdravie, bezpečnosť a pohoda sú pre spoločnosť prvoradé  –VŽDY V BEZPEČÍ, VŽDY PRIPRAVENÍ!

Rozsah pracovných úrazov, chorôb z 
povolania a smrteľných úrazov na celom 

svete je obrovský. A pandémia COVID-19 nám 
pripomenula, aké dôležité je vždy chrániť svoje 
pracovné prostredie a byť vždy pripravení chrániť 
bezpečnosť a zdravie seba a svojich blízkych.

Či už zorganizujete svoj prvý samit o bezpečnosti, 
ako to urobila spoločnosť I-77 v Severnej 
Karolíne, alebo poprosíte svojich zamestnancov, 
aby vám povedali, čo si myslia, že by mohlo 
zvýšiť bezpečnosť ich koncesie, ako to urobila 
spoločnosť Autema v Španielsku, silný a aktívny 
bezpečnostný program a kultúra závisí od vás – 
od každého z vás.

ILO uvádza, že silná kultúra 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci je taká, v ktorej máte právo 
na bezpečné a zdravé pracovné 
prostredie oceňované a podporované 
manažmentom a zamestnancami.

Komunikácia je kľúčom.

Prečo je dôležité vyjadriť obavy 
týkajúce sa bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci?

POZITÍVNA KULTÚRA BEZPEČNOSTI 
JE ZALOŽENÁ NA INKLÚZII – 
zmysluplnom zapojení manažmentu 
a všetkých zamestnancov do 
neustáleho zlepšovania bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

AKO TO ROBÍTE?
Otvorená komunikácia a dialóg 
založený na dôvere a vzájomnom 
rešpekte. Pracovníci sa musia cítiť 
pohodlne, keď upozorňujú na možné 
riziká alebo ohrozenia BOZP, a 
vedenie musí aktívne spolupracovať 
s pracovníkmi pri hľadaní vhodných, 
účinných a udržateľných riešení.



WEBOVÁ STRÁNKA 
ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ A 

POHODA

Cintra spustila HSW News for YOU, tak nám dajte vedieť, aký typ bezpečnostných infor-
mácií máme zahrnúť do budúceho čísla. Svoje návrhy nám môžete poslať e-mailom: 

lhehealthandsafety@cintra.esST
R.
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ĎALŠIE VYDANIE NOVINIEK

Ako pridať kanceláriu k nákladnému 
autu s vedrom? Pozrite sa, čo na to 
407 ETR n Kanada.

Pozrite si, ako spoločnosť 407 East 
nahradila zrovnávač vlastným 
inovatívnym nápadom na zvýšenie 
bezpečnosti, úsporu času a zníženie 
nákladov.

Aktuálne informácie o tom, ako 
AIVIA zvyšuje bezpečnosť na 
cestách.

VY A VAŠA KONCESIA – dajte nám 
vedieť, na koho sa máme zamerať 
v rámci vašej koncesie a o aké 
iniciatívy v oblasti bezpečnosti by 
ste sa chceli podeliť s ostatnými.Finalisti ceny HS&W spoločnosti 

Ferrovial od spoločnosti Cintra.

POZRITE SI NOVINKU:  webovú stránku Cintra zdravie, bezpečnosť a pohoda

Spoločnosť Cintra vytvorila túto bezpečnostnú stránku na svojej externej webovej stránke, aby mali 
všetci zamestnanci, dodávatelia a subdodávatelia prístup k našim bezpečnostným informáciám. 

Uvítame vašu spätnú väzbu k obsahu – pošlite nám svoje návrhy na e-mailovú adresu:
  healthandsafety@cintra.es




