POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
My v Sylex s.r.o. (ďalej len spoločnosť) veríme, že našim najcennejším aktívom sú naši
zamestnanci, ktorí spolu s ostatnými zainteresovanými stranami a tretími osobami majú právo na prácu
v bezpečnom prostredí. Vedenie spoločnosti považuje zaistenie BOZP svojich zamestnancov, návštevníkov,
dodávateľov a verejnosti za prioritnú podmienku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti.
Politika BOZP predstavuje záväzok spoločnosti, stanovuje ciele na zlepšovanie pracovných
podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Politika BOZP je kľúčovým prvkom systému riadenia,
pretože udáva základnú orientáciu, požadovaný smer vývoja BOZP, prezentuje podnikovú filozofiu kultúry
práce a celkový prístup vedenia a zamestnancov.
Vedenie spoločnosti si v rámci politiky BOZP dáva za cieľ :
Zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému BOZP s cieľom obmedzovať potencionálne
ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, činností ľudí a pracovného
prostredia.
Zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich
povedomie o zásadách BOZP ako aj podporovať aktívnu účasť zamestnancov na používaní správnych
a bezpečných postupov pri práci.
V záujme prevencie nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia
dodržiavať platné pravidlá a zákonné predpisy ako aj presadzovať ich dodržiavanie u zamestnancov.
Plniť úlohy v starostlivosti o BOZP, ktoré sú súčasťou plnenia všetkých úloh vedúcich zamestnancov.
V rámci kompetencií vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre
bezpečné pracovné prostredie, v prípade potreby ich priebežne prispôsobovať a uvádzať do života
koncepciu bezpečnosti.
Vydávať jasné a zrozumiteľné pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v súlade so zákonnými predpismi.
Na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození, rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom
eliminovať nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku.
Zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch, s ohľadom na charakter
práce.
Poskytovať a plánovať primerané materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
zamestnancov, vyčleniť prostriedky na program realizácie politiky BOZP.
Bezplatne poskytovať a starať sa o osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú určené na ochranu
pred poraneniami pri práci a pred chorobami.
Informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti
eliminácie rizík na pracoviskách.
Umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov vyjadriť sa k problematike BOZP.
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