ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
През изминалите години „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ООД се доказа като стабилен
партньор, градящ своя бизнес върху уважението на усилията на всеки член от
колектива и коректността в отношенията, както с работниците и служителите си така
и с останалите заинтересовани страни.
Фирмената политика на „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за здравословни и безопасни
условия на труд определя насоките и набелязва целите на дейностите, свързани с
осигуряването на здраве и безопасност при работа. Тя отразява ангажиментите,
които ръководството поема във връзка с управлението на здравословните и
безопасни условия на труд. като е ориентирана към постигане на най-високи
изисквания по здраве и безопасност при работа във всяка една област от дейността
ни. Ние установяваме и поддържаме безопасни практики на работа за всички наши
дейности, което премахва и минимизира рисковете за всички наши служители,
клиенти, доставчици, подизпълнители, посетители и всички, които имат достъп до
работните места. Непрекъснатото подобряване на Системата за управление на
здравословните и безопасни условия на труд, при спазване на приложимите за
дейността законови и други изисквания е неразделна част от общо фирмената
система за управление и повишаване на ефикасността на работа.
Като Управител на „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ООД винаги съм се стремял да
предоставя на клиентите ни високо качество на проектиране, доставка, монтаж,
сервиз и продажба на охранителни съоръжения, слаботокови инсталации и системи
против проникване, видеонаблюдение, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол
на достъпа, хотелски интегрирани системи, паркинг системи, системи за управление
на сгради, компютърни мрежи и офис комуникация, оперативен мониторинг център
за банкови институции, регистратури за класифицирана информация, без да излагам
на неприемлив риск собствените си служители и работници, подизпълнителите и
другите заинтересовани лица:
Настоящата политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд
е част от общата политика на интегрираната Система за управление на качеството и
информационната сигурност в „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ООД и включва:


Непрекъснато подобряване на работната среда в изпълнение на действащите
изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо
качество

на

извършваните

дейности

и

защита

на

здравето

и

работоспособността на своите служители..


Ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността; намаляване
до минимум рисковете за персонала и другите заинтересовани страни,
свързани с дейността на дружествата;
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Постоянно идентифициране на опасностите.Както и оценяване на риска за
здравето и безопасността при работа; определяне на мерки и осигуряване на
ресурси за неговото овладяване;



Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с
идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и
безопасни условия на труд;



Осигуряване на достатъчно информация; инструктажи и обучение на
служителите и засилване на персоналната отговорност към спазването на
безопасните и здравословни условия на труд;

За

да

НЕ

СЕ

ДОПУСКАТ

трудови

злополуки,

аварии

и

пожари

при

строителствотото и монтажните дейности на обектите призовавам служителите си:
1. Стриктно да се спазват правилата за здравословни и безопасни условия на
труд;
2. Всеки да се грижи за своята безопасност и за сигурността на лицата, които
могат да пострадат от неговите действия или бездействия;
3. Да не започват работа без да са убедени в безопасността на работното място
и работното оборудване;
4. Да се явяват на работа в състояние, което позволява да изпълняват
възложените им задачи, след като са инструктирани и имат необходимата
правоспособност;
5. Използвайте работно оборудване само по предназначение и при условията, за
които е предвидено.
6. Използвайте навсякъде лични предпазни средства (ЛПС);
7. Информирайте незабавно за всички забелязани неизправности и опасности,
застрашаващи здравето и живота Ви;
8. Не започвайте работа без да сте се запознали с плана и схемата за
предотвратяване и ликвидиране на аварии и пожари;
9. След приключване на работа, всяко работно място/площадка/ да се почиства,
а отпадъците да се изхвърлят само на определените за това места на обекта;
10. В случай на авария или пожар, всеки работник или служител, забелязал
възникването на произшествието, незабавно да уведоми прекия си ръководител;
11. При трудова злополука, авария или пожар се обадете на:
ТЕЛЕФОН
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В качеството си на Управители на „БЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ” ООД декларираме личното
си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за прилагане,
поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на
здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на
стандарт BS OHSAS 18001:2007.
гр. София

Управител:

08.01.2018 г.
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