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A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR IS HOZZÁJÁRULT AZ
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT SZENTLŐRINCI
MENTŐÁLLOMÁSÁNAK MŰKÖDÉSÉHEZ
Új vákuum sínkészletet kaptak a Szentlőrinci Mentőállomás egységei a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. támogatásának köszönhetően.
Több mint 100.000 Ft értékű eszközbeszerzésben támogatta a Királyegyházi Cementgyár az
Országos Mentőszolgálatot, amelyből a Szentlőrinci Mentőállomás mentőegységeit bővítették.
A hozzájárulásból egy teljes vákuum sínkészletet vásároltak, amely az aktuálisan vonuló
mentőautóban kap helyet. Az ellátás színvonala ennek köszönhetően a Szentlőrinci járás több
mint tizenötezer lakója számára emelkedett.
„Mindig örömmel vesszük a szakmai színvonal növelését megcélzó adományokat, hiszen
egészségügyi felszerelésekre minden területen szükség van.” - mondta el dr. Buda Péter, az
Országos Mentőszolgálat regionális orvosigazgatója.
„A vákuum sínkészlet használata jelenleg a legmodernebb végtagrögzítő szerkezet. Ezért
elengedhetetlen kelléke kell, hogy legyen egy mentőgépkocsi felszerelésének. Télen az
elcsúszások, nyáron pedig a sportbalesetek okozta sérüléseknél sokszor alkalmazott eszköz.” –
fűzte hozzá Katona András, a Szentlőrinci Mentőállomás vezetője.
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. adománya nem véletlen: a Királyegyházi Cementgyár
indulása óta kiemelt figyelmet szentel a biztonságos munkavégzésnek és az
egészségvédelemnek. Szabályai, alkalmazott munkavédelmi eszközei mind a balesetmentes
működést szolgálják. A gyári munkavégzéshez szükséges dokumentumok nem egy esetben
szigorúbbak a magyarországi hatósági előírásoknál. Ennek hátterében a LafargeHolcim
Csoport szakmai és balesetmegelőzési tapasztalatainak megosztása és azok alkalmazása áll.
A cementmű munkavállalóinak több mint fele elsősegély tanfolyamot végzett. Így sérülések
ellátására, valamint újraélesztésre is képesítést szereztek. A LAFARGE ezen túl kiváló
kapcsolatot ápol a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok, a rendvédelmi szervek, és az
egyesületi mentőalakulatok képviselőivel, nem egy alkalommal közös gyakorlatot is tartottak,
tartanak a gyárban.
A Királyegyházi Cementgyáron belül külön részleget alakítottak ki az egészség- és
munkavédelem területére. E mellett az egyes témákban (pl.: logisztikai biztonság,
energiakizárás stb.) külön munkacsoportok foglalkoznak a kockázatok kiszűrésével. A helyes
biztonsági felszerelések mellett a biztonsági előírások, munkamenetek ugyancsak
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hozzájárulnak a balesetmentes működéshez, a gyáron belül, és azon kívül is. A balesetek
súlyosságától függően külön eljárásokat hoztak létre a sérültek gyors ellátására, az esetleges
műszaki hibák elhárítására, amelyeket külön elméleti és gyakorlati oktatásokon sajátíthatnak el
a munkavállalók a vezetési tréningtől a magasban végzett mentési gyakorlatokig.

Képaláírás: A LAFARGE Cement Magyarország Kft. támogatásával új eszközöket kapott Szentlőrinc
mentőállomása. (A képen szereplők balról jobbra: Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Marketing kommunikációs vezetője; Dr. Gyetván Ferenc, Szentlőrinc Alpolgármestere; Katona András, a
Szentlőrinci Mentőállomás vezetője; dr. Buda Péter, az Országos Mentőszolgálat regionális orvosigazgatója)

Képaláírás: A LAFARGE támogatásával a Szentlőrinci Mentőállomás mentőegysége magasabb ellátási
színvonalat biztosíthat.

Képaláírás: Új vákuumsínekkel bővült a szentlőrinci mentőgépkocsik felszereltsége a Királyegyházi Cementgyár
segítségével.

MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT.
A LAFARGE 2011 júliusában kezdte meg tevékenységét Magyarországon és az építőipar számára az egyik
meghatározó cementgyártójává vált egyedi megoldásaival. A cég érdekeltségi körébe egy cementgyár tartozik
Királyegyházán, amely 130 főt foglalkoztat. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. célja partnerei és
végfelhasználó igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind
ömlesztett, mind zsákos formában. A hatékony és fenntartható ipari folyamatok kialakítása során a vállalat kiemelt
figyelmet fordít a környezet védelmére, a természeti erőforrások megőrzésére és a helyi közösségekkel való
együttműködésre is. Példamutató szemléletéért 2013-ban CSR Hungary díjban részesült, 2014-ben pedig a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara Környezetvédelmi díját érdemelte ki.
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További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon.
LAFARGEHOLCIM CSOPORT
A LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) kiegyensúlyozottan van jelen 90 országban, és
kiemelkedő a cement, az adalékanyagok és a beton gyártásában, így világvezető az építőanyag iparban. A
Csoport világszerte 100.000 munkavállalót foglalkoztat, együttes nettó forgalma pedig 29,5 milliárd CHF volt 2015ben. A LafargeHolcim az iparágban példaértékű a Kutatás és Fejlesztés területén, mely tevékenységének célja,
hogy az otthoni munkálatoktól, a legnagyobb és legkomplexebb építkezésekig minden téren egyedi termékekkel,
innovatív szolgáltatásokkal és átfogó építőipari megoldásokkal szolgáljon. Elkötelezett aziránt, hogy fenntartható
megoldásokkal segítse a jobb épületek, infrastruktúrák létrehozását és hozzájáruljon a magasabb életminőséghez,
így a Csoport a legjobb pozícióban van ahhoz, hogy megfeleljen a növekvő urbanizáció kihívásainak.
További információ a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com
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