Politika bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci
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Kvalita a úroveň ochrany pracovného života a zdravia zamestnancov prezentuje kultúrnu, spoločenskú a
ekonomickú vyspelosť firmy. Pozornosť firmy sa upriamuje na plánovanie opatrení s cieľom riešiť riziká, príležitosti a
požiadavky právnych predpisov.
Trvalým záujmom spoločnosti Kaliareň, s.r.o. je udržiavať si popredné miesto medzi firmami v starostlivosti
o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci, ktorý je súčasťou systému managementu BOZP. Pre dosiahnutie
tohto cieľa sa spoločnosť zaviazala:
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Zvyšovať a trvale zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom
udržiavať a neustále zlepšovať politiku BOZP.
Vykonávať všetky práce v súlade s požiadavkami právnych predpisov a iných požiadaviek.
Na základe zistených ohrození vytvárať pracovné podmienky s cieľom odstrániť nebezpečenstvá a znižovať riziká
v oblasti BOZP.
Pri zavádzaní nových technológií a modernizáciách zariadení, účinnými formami sústavne znižovať zdroje zdraviu
škodlivých faktorov pracovného prostredia.
Zabezpečovať odbornú prípravu, kvalifikáciu a rozvíjať povedomie zamestnancov, vedúce k bezpečnej práci
a ochrane zdravia. Výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.
S dodávateľmi služieb a opráv vytvárať podmienky pre efektívnu spoluprácu, vyžadovať dodržiavanie právnych
predpisov a noriem, zabezpečujúcich podmienky bezpečnej práce.
Prehlbovať angažovanosť všetkých zamestnancov spoločnosti v procese kontinuálneho zlepšovania stavu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vytvárať, tak pozitívny obraz o spoločnosti v konkurenčnom prostredí.
Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou manažmentu na všetkých stupňoch
riadenia.
Naplnenie cieľov politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou všetkých zamestnancov
spoločnosti.
Pravidelne vykonávame preventívne prehliadky všetkých pracovísk, kontroly a revízie strojov, elektrických
zariadení a elektrického ručného náradia a iných zariadení
Vytvárať zdravé a bezpečné pracovné prostredie tak, aby sme v maximálnej možnej miere zabránili zraneniam
a poškodeniu zdravia všetkých zainteresovaných strán.

Vedenie spoločnosti zaväzuje všetkých svojich zamestnancov a obchodných partnerov k napĺňaniu uvedených
zámerov.
Odbornú úroveň našich zamestnancov zvyšujeme a prehlbujeme prostredníctvom školení.

V Považskej Bystrici, dňa 12.03.2021
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