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Коли йдеться про здоров’я людейКоли йдеться про здоров’я людей
Професія розливника сталі – з тих, що 

вважаються суто чоловічими, брутально-
романтичними та чудово виглядають на фо-
то. Читачі журналу «Ваша довіра» не раз за-
хоплювалися красивими знімками підкорю-
вачів вогняної стихії на тлі розпеченої лави 
та ошатних димів. Але чи задумувалися про 
те, скільки небезпек – прямих і прихованих – 

несе у собі ця праця? Пов’язані з нею ризики 
важко переоцінити. Авжеж, максимально їх 
знизити покликаний спецодяг та засоби ін-
дивідуальної безпеки. Та, на жаль, не зав-
жди вони, навіть наявні, повною мірою роб-
лять свою справу.

Це – серйозна проблема, якою в жодно-
му разі не можна нехтувати, адже йдеться 
про здоров’я людей! Саме так міркували ак-
тивісти первинки ПМГУ «КАМЕТ-СТАЛЬ», 
коли у серпні минулого року взялися вирі-
шувати питання забезпечення розливників 
конвертерного цеху підприємства якісними, 
ефективними захисними окулярами.

Ситуація склалася наступним чином: че-
рез кілька випадків травматизму, пов’язаних 
із використанням скляних захисних окуля-
рів, їх застосування металургам заборони-
ли. На заміну були рекомендовані моделі 
аналогічного відкритого типу з лінзами із по-
лікарбонату. Однак їхня стандартна конфігу-
рація не передбачає затемнення – без якого 
не вбережеш очі від притаманного процесу 
розливки блікування. А працювати в окуля-

рах козиркового типу, хоч вони і мають не-
обхідне екранування, вкрай незручно. Що ж 
робити?

Конвертерники подумали – і вирішили 
звернутися зі своєю бідою в профком ПМГУ. 
Там одразу ж стали до справи: вивчили всі 
обставини, обговорили їх із фахівцями служ-
би охорони праці, знайшли серед численних 
пропозицій на ринку прийнятну модифікацію 
окулярів, запропонували її адміністрації, ке-
рівництво оцінило перспективи і витрати, 
виділило фінансування... Розуміючи, що ор-
ганізаційно-узгоджувальний процес є дуже 
складним і довгим, представники профкому 
намагалися прискорити кожен його етап, од-
нак все одно трохи не встигли: розпочалася 
війна.

У перші місяці воєнного часу перед під-
приємством стояло єдине завдання: збе-
регти трудовий колектив та виробництво, 
все інше відійшло на другий план. Та щойно 
відбулася відносна стабілізація, профакти-

вісти наполягли на тому, щоб повернутися 
до вирішення проблеми розливників сталі. 
Замовлення на закупівлю відправилося на 
розгляд тендерного комітету, пройшло всі 
належні процедури – і от, врешті, 23 вересня 
партія затемнених полікарбонатних окуля-
рів у кількості 250 штук прибула на підпри-
ємство. На початку жовтня металурги роз-
почнуть їх випробовувати.
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