Stratégia bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci

Našou najhlavnejšou prioritou je bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci.
Zameriavame sa na ľudí. Každý zamestnanec by mal
byť schopný vykonávať dobre svoju prácu v našej
spoločnosti a vrátiť sa domov bezpečne a v zdraví.

Vývoj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
odborná znalosť zdravia je neoddeliteľnou súčasťou
vývoja ľudských zdrojov.

Preto je naším cieľom zabrániť nehodám, chorobám z
povolania, ako aj fyzickému a psychickému stresu pri
práci.

Konáme v súlade s platnými právnymi predpismi
a záväzkami, ktoré sme zaviedli ako samozrejmosť.
V prípade porušovania uplatňujeme príslušné
dôsledky.

Podporujeme všetkých zamestnancov, ktorí pre nás
pracujú, aby konali bezpečným a zdravým spôsobom.
Spoločne dbáme o budúcu osvetu bezpečnosti a
ochrany zdravia.
Presadzujeme osvetu, v ktorej navzájom preberáme
zodpovednosť. Každý k tomu prispieva.
Manažéri vytvárajú všeobecné podmienky. Slúžia ako
vzor svojim konaním a zodpovedne plnia svoje
povinnosti. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a
podpora zdravia sú úlohy vedenia.
Zamestnanci preberajú zodpovednosť a zohrávajú
aktívnu úlohu.
Zástupcovia zamestnancov zohrávajú aktívnu úlohu pri
vývoji kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia.
Oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ľudských
zdrojov poskytujú účinnú podporu manažérom,
zamestnancom a zástupcom zamestnancov pri
uplatňovaní svojich práv a vykonávaní povinností.

Pracujeme systematicky, aby sme dosiahli trvalé
zlepšenie.

Rovnaké normy platia pre partnerské spoločnosti a
tretie strany ako pre nás. To sa berie do úvahy pri
výbere a práci s partnerskými spoločnosťami.
Naše opatrenia sú zamerané na dosiahnutie
neustáleho zlepšovania v oblasti bezpečnosti práce
a ochrany zdravia a našich výsledkov.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ako aj
podpora zdravia sú neoddeliteľnou súčasťou
všetkých našich postupov a sú zahrnuté od samého
počiatku - počnúc fázou plánovania - vo všetkých
technických, organizačných, ekonomických a
sociálnych aspektoch.
Všade, kde je to možné, vyvarujeme sa rizikám
nehôd a zdravia a uprednostňujeme technické
opatrenia pred organizačnými a personálnymi
opatreniami.
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