POLITYKA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Zapewniamy naszym pracownikom zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, poprzez nieustanne zmierzanie do spełnienia najwyższych standardów
bezpieczeństwa we wszystkich naszych miejscach pracy, aby zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom oraz promować zdrowy tryb życia i dobre
samopoczucie.
Podejmując decyzje biznesowe i strategiczne,
bierzemy pod uwagę wpływ zdrowia
i bezpieczeństwa.
Poprzez zaangażowanie i uczestnictwo na
wszystkich poziomach biznesu, zobowiązujemy
się do ciągłego doskonalenia naszych systemów,
aby zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko
pracy.

•

Wymagania od dostawców i podwykonawców
przestrzegania zasad tej polityki.

•

Proaktywnej oceny zagrożeń dla zdrowia
i bezpieczeństwa oraz do definiowania,
dokumentowania i wdrażania planów poprawy
w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia.

•
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Zobowiązujemy się do:
•

Rozwijania kultury bezpieczeństwa
w przedsiębiorstwie.

•

Nadawania priorytetu zdrowiu i
bezpieczeństwu naszych pracowników,
zapewniania edukacji, szkoleń i motywowania
ich w celu realizowania wszelkich
przedsięwzięć w sposób bezpieczny
i odpowiedzialny.

•

Przestrzegania wszystkich obowiązujących
przepisów i obowiązków regulacyjnych, w tym
wymagań klienta, do których się odnosimy.

•

Zapewnienia przywództwa, procesów, zasobów
i szkoleń w celu wspierania kultury BHP w naszej
firmie.
Zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom
podczas pracy w siedzibach klientów poprzez
właściwe przeprowadzanie oceny ryzyka przed
przystąpieniem do pracy.

Nasza polityka opiera się na:
•

Korporacyjnej polityce z zakresu BHP i
ochrony środowiska

•

Wartościach

•

Systemie zarządzania operacyjnego (OMS)

•

Lean Six Sigma

•

Kluczowych wskaźnikach wydajności

•

Myśleniu opartym na ryzyku

•

Programie zrównoważonego rozwoju

•

Zapewnienia, że wyniki dotyczące stanu BHP oraz
zgodność postępowania z tą polityką są
monitorowane, dokumentowane i przekazywane
w jasny i przejrzysty sposób pracownikom,
władzom i innym zainteresowanym stronom.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia
naszego systemu bezpieczeństwa i higieny
pracy, poprzez proaktywne monitorowanie
częstotliwości i ciężkości incydentów, w celu
zminimalizowania liczby wypadków, incydentów,
zdarzeń potencjalnie wypadkowych, obserwacji
i zdarzeń niebezpiecznych.

•

Opracowywania i wprowadzania do obrotu
bezpiecznych produktów i usług dla użytkowników
końcowych.

Wszystkie osoby, które działają na rzecz lub
w imieniu firmy FlexLink mają obowiązek
przestrzegać i wspierać tę politykę.
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