POLIT
TIKA BE
EZBEDN
NOSTI I ZDRAV
VLJA NA
A RADU
U

Bezbednost i zdravlje su oosnovne vrednoosti u našem pooslovanju.
Menadžmeent se obavezuuje da bezuslovvno, uz primenuu najviših standdarda i prakse, obezbedi za zzaposlene, korissnike usluga,
isporučiocee i društveno okkruženje bezbedne i zdrave usslove za rad.
Od svih rukovodilaca se zzahteva da stvaaraju, održavaju i unapređuju usslove za bezbeddan rad i zdravllje zaposlenih kkroz:









O
Organizovanje
bbezbednog dolaaska i povratka sa radnog messta svim zaposleenima
R
Razvijanje svessti kod svih zapposlenih o neophodnosti stalnne brige o bezbbednosti i zdravlju u procesim
ma pripreme i
ppružanja uslugaa korisnicima.
N
Neprestano uskklađivanje posloovanja sa zakonnskim obavezam
ma i drugim zahtevima u pogleddu bezbednosti i zdravlja
S
Stavljanje na raaspolaganje zapposlenima potrebnih zaštitnih sredstva i oprem
me i obezbeđivanje njene pravilne upotrebe
S
Sprovođenje reedovne obuke i testiranja znaanja zaposlenihh iz oblasti beezbednosti i zdravlja i stalno kontrolisanje
pprimene stečenih znanja
R
Razvijanje procedura za identiffikovanje opasnnosti pre nastannka i nadzor nadd realizacijom rizičnih aktivnostti
IIstraživanje svihh opasnosti, inccidenata i akcideenata sa ciljem da se definišu ppoboljšanja gdee je to neophodnno
O
Obezbeđivanje da svi isporučiooci obavljaju dodeljene poslovee poštujući zahtteve bezbednossti i zdravlja na rradu

Od svih zaposlenih
z
zahtteva se da svooje aktivnosti izzvršavaju na bbezbedan načinn, bez ugrožavaanja svog zdraavlja, zdravlja
korisnika nnaših usluga i drugih zainteresoovanih, tako:






Da obavljaju saamo one aktivnnosti koje ne uugrožavaju bezzbednost i zdraavlje i odmah prijave
D
p
sve probbleme u vezi
b
bezbednosti
i zddravlja
D
Da u toku izvođđenja aktivnosti vode stalnu briggu o sebi i drugim licima koja m
mogu biti ugrožeena
D
Da pravilno koriiste i sprečavajuu zloupotrebu sigurnosne opreme i urađaja
D
Da aktivno učesstvuju u obuci i poboljšanjima bbezbednosti i zddravlja na radu

Verujemo da je sve inciddente u toku raada, koji ugrožaavaju bezbednoost i zdravlje, m
moguće sprečitti. Zbog toga su
s upravljanje
bezbednoššću i zdravljem i stalna poboljjšanja uslova raada sastavni deeo naših svakoodnevnih aktivnosti, uz aktivnoo učešće svih
zaposlenihh.
Moramo sttalno imati na uumu da je odgovvornost za bezbbednost i zdravljje na svakom ood nas i da aktivvnosti koje nisu bezbedne ne
treba izvrššavati. Na taj naačin ćemo obezbbediti da se ponnašamo na preddvidiv način sagglasno utvrđenim
m standardima bezbednosti i
zaštite zdrravlja na radu.
Beograd, 004.02.2019.
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