Elektro Kroměříž

a.s.

Politika BOZP Elektro Kroměříž a.s.

Z

ajištění vysoké úrovně jakosti našich výrobků a zároveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci
pokládáme za prioritní pro dosažení úspěšnosti a prosperity naší společnosti a zvyšování konkurence-schopnosti na
tuzemském a zahraničním trhu.

Naším cílem je zajistit a neustále zvyšovat pracovní pohodu a kulturu práce ve společnosti v návaznosti na vyhlášení politiky
jakosti a EMS. Vytvářet a poskytnout bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a sociální jistoty pro své zaměstnance,
spolupracovat na jejich realizaci. Přijímat opatření k předcházení a minimalizaci pracovních úrazů.

Vedení ELEKTRO KROMĚŘÍŽ a.s. k prosazení tohoto cíle rozhodlo:
 Prosazovat veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví
při práci.
 Věnovat trvalou pozornost vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody.
 Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat opatření k prevenci rizik
za účelem jejich odstranění nebo omezení ve všech rozhodovacích a výkonných činnostech, které tvoří nedílnou součást
podnikatelských aktivit.
 Přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí a jiných vážných nebezpečí.
 Důslednou prevencí předcházet haváriím, nehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na zdraví
zaměstnanců.
 Vytvářet podmínky pro případ zdolávání mimořádných událostí za účelem jejich odstranění.
 Zabezpečit a prosazovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u našich smluvních partnerů a upřednostňovat
takové smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy.
 Trvale zlepšovat realizované činnosti a pracovní podmínky našich zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich
negativní dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 Viditelnou a trvalou podporou a motivací všech zaměstnanců posilovat odpovědnost a kladný přístup k zajišťování
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 Sdělovat POLITIKU BOZP zaměstnancům a zpřístupnit ji i všem zainteresovaným stranám.
 Rozvíjet systém vzdělávání zaměstnanců v návaznosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 Trvale zlepšovat ve spolupráci s odborovou organizací realizované činnosti a pracovní podmínky našich zaměstnanců tak,
aby byl minimalizován jejich negativní dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
,
Vedení ELEKTRO KROMĚŘÍŽ a.s. se zavazuje:
-zajišťovat odpovídající zdroje pro bezpečnostní management a vytvářet podmínky umožňující prosazování a plnění vyhlášené
politiky BOZP a stanovených cílů,
-pravidelně přezkoumávat vhodnost a přiměřenost vyhlášené politiky BOZP.
Od zaměstnanců očekává vedení společnosti, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad
vyhlášené politiky BOZP a že se budou aktivně podílet na její realizaci a plnění cílů za účelem neustálého zlepšování bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.

