«ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ» - ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε θα συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις,
τις σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, στην προσπάθεια της να παρέχει σε όλους
τους εργαζόμενους ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζει ότι υπεργολάβοι,
επισκέπτες ή άλλοι εξωτερικοί φορείς δεν επηρεάζονται αρνητικά από τις εργασίες της.
Η Εταιρεία θα συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, πελάτες, υπεργολάβους, κρατικές ή τοπικές αρχές,
επιθεώρηση εργασίας και γενικά με όλους τους εμπλεκόμενους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της
Εργασίας για την επίτευξη των στόχων της.
Η Εταιρεία δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την πλήρη εφαρμογή της
Πολιτικής της και του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, που είναι
σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001
Κύριο μέλημα μας αποτελεί η διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων μας και για το
σκοπό αυτό θα διαθέσουμε τους πόρους που απαιτούνται για την μείωση της επικινδυνότητας και την
διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας τους .
Η ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε θα διασφαλίσει ότι σε όλους τους εργαζομένους παρέχεται
κατάλληλη καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και ότι
ενθαρρύνονται όλοι να συμμετέχουν στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας της Εργασίας.
Η παρούσα πολιτική θα ενημερώνεται και θα αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του
μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η
παρούσα πολιτική θα ανασκοπείται σε ετήσια βάση.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
➢ Κανένα Ατύχημα
➢ Καμία επιβάρυνση στη υγεία
➢ Εξάλειψη ανασφαλών καταστάσεων
➢ Δέσμευση όλων των Συνεργατών μας για την Πολιτική της Εταιρίας για την Υγιεινή & Ασφάλεια
➢ Επίτευξη συνεχούς Βελτίωσης με επικέντρωση στις ευθύνες μας προς τους Πελάτες μας, στο
Προσωπικό μας, στους Συνεργάτες μας
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