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Závěr

1. Odbory: Opět se začaly objevovat 7. dolly v soupravách. Začalo to na kurzu C a pokračuje to dál na D kurzu. Výskyt
7. dolly ovliňuje práci operátora, protože mu trvá víc času zapáskovaní palety, delší dobu trvá kontrola soupravy,
zhoršuje to průjezdnost v jundate atd... Zohledňuje se výskyt 7. dolly ve výpočtu zátěže na operátora?
TPCA: Z pohledu bezpečnosti tento stav nebyl vyhodnocen jako rizikový. Na tomto procesu se nesetkáváme ani s jinými
problémy (např.zpoždění). Výskyt 7. Dolly je zohledněn ve výpočtu zátěže.
2. Odbory: Teplota na hale v chladnějším období je hlavně v pondělí nízká.
TPCA: Zátěž teplem a chladem upravuje směrnice, kterou naleznete na portálu. V této směrnici na straně 3 jsou pro
jednotlivé typy prací stanoveny limitní teploty dle platné legislativy – kolik smí být na pracovišti minimálně a kolik maximálně.
Pro linkovou práci (třída IIIa) je to minimálně 10°C, ale pro lehkou manuální práci rukou a paží (např. práce v General store
nebo práce TL na logistice - třída IIb) je to minimálně 18°C. Na základě těchto limitů oddělení Facility vytvořilo standard pro
vytápění hal, který dodržujeme a haly dle něj vytápíme. Dle posledních měření teploty v hale, které máme k dispozici od
oddělení H&S za období od 04. 01. 2016 do 03. 02. 2016 teplota neklesla pod 16°C. Teplota se měří teploměrem, který je
umístněný na sloupu B10.
Abychom napomohli zlepšení situace podnikneme tyto kroky:
1. Preventivní zavírání všech vrat mezi KPL a TPCA
2. Projednáme s facility dřívější spouštění tepelných jednotek před pondělní ranní směnou v zimních měsících
3. Montáž bude realizovat projekt na zamezení průniku chladu z oblasti dopravníků kol a sedaček (vedle vrat A13) do
haly montáže. Tento projekt by mohl mít vliv nejen na linky F1 a F2, ale i na zbytek haly
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3. Odbory: Rádi bychom znovu zavedli tzv. coffee breaky.
TPCA: Coffee breaky byly v roce 2013 zrušené a neplánujeme je znova zavést. Se svým nadřízeným můžete mluvit v průběhu
hodnotícího pohovoru nebo využít i mimopracovní čas.
4. Odbory: Bylo by možné, aby se Vánoční party účastnili i rodinný příslušníci?
TPCA: V minulém roce byl koncept firemních akcí připravený tak, že pro rodinné příslušníky byl určen rodinný den. V tomto
roce zatím koncept firemních akcí není schválený.
5. Odbory: Dodatavel Yazaki dodává neustále kabely, které jsou pomotané navzájem. Bylo by možné s tím něco udělat?
TPCA: Po úspěšném testu na některých kabelových svazcích došlo k dohodě mezi TPCA PC a QC. Aktuálně je projekt
v poslední fázi, kdy zbývá jen formální souhlas dodavatele a spuštění nového způsobu balení. Předpokládáme, že do konce
března dojde k realizaci.
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