Munkahelyi
egészségvédelem és
biztonsági politika

Kiemelten fontosnak tartjuk a munkahelyi egészségvédelmet és
biztonságot.
Az emberre összpontosítunk. Minden munkavállalónak képesnek
kell lennie arra, hogy munkájukat megfelelően végezzék a
cégünknél és épen, egészségesen térjenek haza.

A munkahelyi biztonság, egészség és emberi erőforrások hatékony
támogatást nyújtanak a vezetőknek, az alkalmazottaknak és a
munkavállalók képviselőinek jogaik és kötelezettségeik
megvalósításához.
A munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos szaktudás
fejlesztése az emberi erőforrások fejlesztésének szerves része.

A célunk tehát az, hogy a baleseteket, a foglalkozási
megbetegedéseket, valamint a fizikai és lelki feszültségeket
elkerüljük.

Módszeresen dolgozunk a folyamatos fejlesztés elérése érdekében.

Felhatalmazzuk az összes munkavállalót, aki nekünk dolgozik,
hogy a biztonságot és egészséget figyelemebe véve cselekedjen.

Betartjuk az alkalmazandó törvényeket és egyéb
követelményeket, ideértve azokat a kötelezettségeket is,
amelyek magától értetődőnek. Megsértésük esetén megfelelő
következményeket alkalmazunk.

Közösen törekedünk egy előre tekintő biztonság -és
egészségvédelmi kultúra megteremtésére.
Támogatunk egy olyan kultúrát, amelyben felelősséget vállalunk
egymásért. Mindenki hozzájárul ehhez.
A vezetők megteremtik az általános feltételeket. Tevékenységeik
révén példaként szolgálnak és felelősségteljesen látják el
feladataikat. A munkahelyi biztonság és egészség fejlesztése
vezetőségi feladat.
A munkavállalók felelősséget vállalnak, aktívan részt vesznek és
alakító szerepet játszanak.
A munkavállalók képviselői konzultációt folytatnak és részvételre
képesek, így aktív szerepet játszhatnak a munkahelyi biztonság és
egészségvédelem kultúrájának fejlesztésében

Ugyanazok a szabványok vonatkoznak a partnervállalatokra és
harmadik felekre, mint ránk. Ezt figyelembe vesszük a
partnervállalatok kiválasztásakor és az azokkal való
együttműködés során.
Tevékenységeinkkel arra koncentrálunk, hogy folyamatosan
javítsuk a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet,
valamint eredményeinket.
A munkahelyi biztonság, egészségvédelem és
egészségvédelem minden folyamatunk szerves részét képezi,
és a kezdetektől - a tervezési szakasztól kezdve - tartalmaz
minden műszaki, szervezeti, gazdasági és társadalmi
szempontot.
Ahol lehetséges, elkerüljük a balesetekkel és az egészséggel
kapcsolatos kockázatokat, és prioritást adunk a technikai és
szervezeti intézkedéseknek szemben az adminisztratív vagy
személyes intézkedésekkel.
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