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Jde především
o bezpečné podnikání
S chemií se setkáváme každý den,
aniž si to uvědomujeme. Přispívá
k pohodlí nás všech. Většina z nás
vnímá pouze výrobky, které nám
ulehčují nebo zpříjemňují každodenní život, ale už se nezabývá tím,
co prodeji těchto výrobků předchází.
Také proto jsme na chemii zaměřili
dvě rubriky. Sice se od sebe liší, ale
jedno mají společné - dosažení vyšší
bezpečnosti v nakládání s chemickými produkty.
Jana Stoklásková kromě krátkého
„výletu“ do historie uvádí několik příkladů setkání člověka s chemickými
látkami a vysvětluje, proč je školení
pracovníků v chemickém průmyslu
tak důležité. Pavel Karas pak upozorňuje na nutnost odpovědného podnikání v chemii v oblasti distribuce
chemických látek. SCHOD ČR sdružuje společnosti, které v této oblasti
podnikají, a usiluje o dodržování programu Responsible Care. Bohužel
u nás ještě působí více než sedmdesát firem, které pomocnou ruku svazu
odmítají. Je to škoda. Nikdo nechce
svazovat jejich podnikání nesmyslnými pravidly. Jde hlavně o odpovědné
podnikání, které je předpokladem pro
vyšší bezpečnost.
Bezpečností v chemickém průmyslu se budeme pochopitelně zabývat i v dalších číslech časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.
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