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POLITIKA VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU
1.

OBVEZNOSTI

Vodstvo podjetja je zavezano politiki, ki omogoča, da vse delovne aktivnosti izvajajo varno in z vsemi možnimi
ukrepi za odstranjevanje (ali vsaj zmanjšanje) tveganja za zdravje, varnost in dobro počutje delavcev,
izvajalcev, pooblaščenih obiskovalcev in kogarkoli drugega, ki lahko vpliva na poslovanje.
2.

ODGOVORNOSTI

Vodstvo:
− Bo zagotavljalo in vzdrževalo, kolikor je mogoče:
− varno delovno okolje
− varne delovne sisteme
− sredstva in snovi v varnem stanju
− objekte in prostore za dobro počutje delavcev
− informacije, navodila, usposabljanje in nadzor, da je razumsko potrebno zagotoviti, da je vsak delavec
varen pred poškodbami in tveganju za zdravje
− zavezo, da se posvetuje in sodeluje z delavci v vseh zadevah, ki se nanašajo na zdravje in varnost na
delovnem mestu
− zavezanost za nenehno izboljševanje naše uspešnosti skozi učinkovito upravljanje varnosti.
Delavci:
− Vsak delavec ima obveznost, da:
− deluje v skladu z varno delovno prakso, z namenom da prepreči škodo sebi in drugim in poškodbe
naprav in opreme
− paziti na zdravje in varnost sebe in drugih
− uporablja osebno zaščitno opremo in obleko kjer je to predvideno
− ravna v skladu z vsemi navodili vodstva povezanimi z zdravjem in varnostjo
− ne zlorablja ali posega v nobeno stvar predvideno za zdravje in varnost pri delu
− poroča o vseh nesreč in incidentih na delu takoj, ne glede na resnost posledic
− poroča vsa znana ali ugotovljena tveganja svojeim nadrejenim ali vodji
3.

UPORABA TE POLITIKE

Prizadevamo si za sodelovanje vseh zaposlenih, strank in drugih oseb. Vspodbujamo predloge za uresničitev
naših zdravstvenih in varnostnih ciljev, ustvariti varno delovno okolje brez nesreč.
Ta politika velja za vse poslovne dejavnosti in funkcije, vključno s situacijami, kjer morajo delavci delati izven
svojega delovnega okolja.
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