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2. gru. 2021 
 
 
Firma Betonmast wprowadza obowiązek stosowania paska pod brodę  
 
Od dnia 1 stycznia 2022 r. firma Betonmast wprowadza obowiązek stosowania paska pod 
brodę przy wszystkich naszych projektach. Wprowadzenie obowiązku używania paska to 
ważne działanie na naszej drodze ku celowi, którym jest zero urazów i wypadków na 
naszych placach budowy.  
 
Obowiązek ten oznacza, że aby uzyskać dostęp do placów budowy Betonmast po 1 stycznia 
2022 r., wszystkie osoby, które mają pracować przy naszych projektach, muszą korzystać z 
atestowanych pasków pod brodę.  
 
Statystyki pochodzące ze zgłoszonych zdarzeń z urazami głowy pokazują, że w 9 na 10 
przypadków korzystanie z kasku z paskiem pod brodę mogłoby ograniczyć konsekwencje 
urazów głowy. 
 
Wprowadzając obowiązek korzystania z pasków pod brodę dla wszystkich, mamy nadzieję, że 
liczba urazów głowy spadnie i że wszyscy nasi pracownicy i partnerzy będą BEZPIECZNIE 
WRACAĆ DO DOMU – każdego dnia.  
 
Wymagane jest, by pasek był przymocowany do kasku w 3 lub 4 
punktach oraz by zostawał zwolniony przy obciążeniu 
przekraczającym 15 kg.  
 
Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej: 
www.betonmast.no/leverandor/hms/ 
 

 

Z poważaniem 
BETONMAST AS 

 

Jørgen Evensen 
Dyrektor Grupy 
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