Обяснение:

Политиката по здравословни и безопасни условия на труд е
основен закон за Вашата организация, тя трябва да бъде
подписана и подпечатена.
След това Политиката по здравословни и безопасни условия
на труд се поставя в рамка на видно място в организацията.
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Утвърдил: ......................................................
Изп. Директор: /инж. АНГЕЛ ДЖУМЕРОВ/

ПОЛИТИКА

ПО ЗДРАВОСЛОВНИ
И

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Н А “ Б И О М А Ш И Н О С Т Р О Е Н Е” А Д
гр. П Л О В Д И В
Стремежът на организацията „Биомашиностроене” АД е да работи, в съответствие със
законовите изисквания, регламентирани в закона за Здравословни и безопасни условия на труд
и спазвайки клаузите на Международния стандарт OHSAS 18001:2007.
Организацията разбира и приема отговорностите си не само към собствения персонал, но и към
клиенти, доставчици и партньори, както и към всеки, които може да бъде засегнат от фирмените
дейности, като прилага принципа на нулева толерантност с цел предотвратяване на злополуки и
инциденти. Този принцип се изразява във фирмено разбиране, че за нас няма приемлива трудова
злополука.
Здравето и безопасността се считат за обща цел за Ръководството и служителите на всички
организационни нива.
Затова Ръководството ще:
Осигурява и поддържа безопасна и здравословна среда;
Осигурява безопасността на персонала на работните места;
Осигурява необходимите подходящи обучения, информация и инструктажи за всички
служители, посетители и изпълнители;

2

Осигурява необходимите средства за безопасност, защитна екипировка и контролира
използването им;
Поддържа постоянно и непрекъснато подобрява всички аспекти на безопасността, чрез
създаване и контрол по спазване на правилата по безопасност и инструктажите;
Консултира служителите по въпроси, свързани с безопасността, здравето и работните места,
развива и преглежда политиката и процедурите по безопасност в Комитета по условия на
труд в „Биомашиностроене” АД;

Персоналът на организацията „Биомашиностроене” АД има задължения изцяло да
сътрудничи в прилагането на тази Политика по здравословни и безопасни условия на труд,
като:
Работи безопасно и ефикасно, при спазване на инструкциите, предоставената информация и
обучение, в съответствие с процедурите по безопасност и законовите задължения;
Незабавно докладва за злополуки и ситуации, които биха могли да доведат до щети и
наранявания;
Да участва в разследването на злополуки и нежелани събития, и да съдейства за
прилагането на мерки за предотвратяването им.
Изпълнителният Директор на организацията „Биомашиностроене” АД е отговорен за осигуряване
на безопасността и здравето на персонала.
Тази Политика по здравословни и безопасни условия на труд се преразглежда един път в
годината за актуалност от Ръководството на организацията!

Дата: 10 Юли 2008г.
гр. Пловдив
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