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Odzież ochronna na zamówienie

Producenci coraz chętniej korzystają z usług profesjonalnych szwalni, które szyją

odzież ochronną dla pracowników oraz z firm wynajmujących odzież roboczą –

wynika z najnowszego raportu Instytutu Keralla Research, który badał firmy

produkcyjne aktywnie korzystające ze środków ochrony indywidualnej. Niemal połowa

producentów z branż spożywczej i metalowej ubiera pracowników w odzież ochronną

dostarczaną przez szwalnie. Głównym powodem takiej decyzji, jak argumentują

osoby odpowiedzialne za obszar bhp w firmach, jest niewielki wybór rozmiarów

niestandardowych w ofercie odzieży gotowej. Jako problematyczną, wskazują też,

jakość oferowanych materiałów, z których produkowane jest gotowe ubranie robocze.

Jest to też jeden z powodów, dla którego producenci coraz częściej zamiast

kupowania na własność odzieży pracowniczej, decydują się na jej wynajem. Z XZgodnie z ustawą z 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (DzU nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że strona internetowa miesięcznika Atest - Ochrona Pracy wykorzystuje tzw. ciasteczka ("cookies") m.in. w celach reklamowych i
dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa komputerze czy urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowiednie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z
dokumentacją techniczną urządzenia lub oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia lub oprogramowania w celu blokowania tzw. cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez stronę internetową miesięcznika Atest - Ochrona Pracy.
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producentów, bo niemal jedna

trzecia, korzysta już z outsourcingu

ubrań ochronnych dla pracowników.

Opinie zebrane od producentów

wskazują też, że brak jest w ofercie

firm sprzedających śoi szerszej gamy

kolorystycznej ubrań, np. fartuchów

ochronnych używanych w przemyśle

spożywczym. Osoby odpowiedzialne

za wybór środków ochrony

indywidualnej informują również, że

wciąż poszukują dobrych jakościowo

butów, które będą nieprzemakalne i

odporne na niską temperaturę

panującą w chłodniach. Ich

zdaniem aktualnie dostępne, mimo

zapewnień producentów, niestety

nie w pełni gwarantują oczekiwaną

funkcjonalność. Podczas wyboru

dostawcy firmy produkcyjne zwracają

też uwagę na to, by ubrania pełniły

nie tylko funkcję zabezpieczającą,

ale pozwalały również odróżnić

pracowników produkcyjnych na

różnych stanowiskach.

Z badania Keralla Research wynika,

że najważniejszym kryterium wyboru

środków ochrony indywidualnej są

dla firm produkcyjnych parametry

techniczne śoi, rozumiane jako wytrzymałość i długa żywotność użytkowanych

wyrobów. Najmniej ważnym czynnikiem decydującym o zakupie śoi okazuje się być

natomiast marka, która przez blisko 70 proc. osób odpowiedzialnych za śoi jest brana

pod uwagę w ostatniej kolejności.

Źródło: Raport z badania w firmach „Środki ochrony indywidualnej w przemyśle”,

Instytut Keralla Research; badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie N=450

producentów.
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