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Політика у сфері охорони здоров’я та безпеки праці
Персонал ТОВ «ЮТЕМ-ІНИЖИНІРИНГ» – це головна цінність компанії. Життя і
здоров’я кожного співробітника є безперечним пріоритетом виробничої діяльності, а
створення безпечних та здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та
професійним захворюванням – завданням першочергової важливості для керівництва
компанії. Ні фінансові результати, ні виробничі задачі, ні стислі терміни виконання робіт
не можуть бути підставою для нехтування правилами безпеки і виправданням існуючих
загроз життю або здоров’ю працівників. Це основне правило нашого бізнесу.
В своїй роботі ми керуємося наступними принципами:
Неухильне дотримання законодавчих та нормативних вимог. Ми усвідомлюємо, що
компанія несе відповідальність за життя працівників, за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та
працездатності. Для нас виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці – це в першу чергу реалізація прав наших співробітників на безпечну
працю, гарантованих їм державою, і ми не можемо їх порушити.
Діяти на упередження. Підвищення рівня захисту працівників від професійних ризиків у
процесі їх трудової діяльності є основою нашої системи охорони здоров’я та безпеки
праці (ОЗБП). Регулярне виявлення небезпечних факторів, оцінювання та зниження
ризиків – це наш дієвий інструмент з попередження виробничих травм і професійних
захворювань. Всі нещасні випадки, аварії, професійні захворювання можуть і повинні
бути попереджені. Відсутність виробничого травматизму – це реально, і ми до цього
прагнемо.
Навчання та залучення персоналу. Одним з головних шляхів боротьби з нещасними
випадками та професійними захворюваннями є попередження про ці небезпеки
працівників та навчання тому, як запобігати їх виникненню. Тому ми приділяємо
особливу увагу систематичному навчанню з питань охорони праці, інформуванню
працівників про небезпечні фактори на робочих місцях, проведенню інструктажів з
безпечного виконання робіт. Важливою задачею є організація консультацій з
працівниками та їх представниками, залучення їх до розроблення, планування,
впровадження, оцінювання показників та дій з поліпшення системи менеджменту ОЗБП.
Все це сприяє формуванню усвідомленої безпечної поведінки персоналу. Безпечна
організація виробництва – обов’язок кожного співробітника нашої компанії.
Постійне поліпшення. Безпека та здоров’я працівників – це основа рішень з розвитку і
вдосконалення наших бізнес-процесів. Ми постійно визначаємо та намагаємося
реалізовувати можливості для підвищення безпеки на робочих місцях, покращення умов
праці, поліпшення системи менеджменту ОЗБП та її показників. Вважаємо, що
спрямованість на поліпшення не тільки забезпечує незмінну прихильність працівників, а й
є фундаментом стабільного розвитку компанії і запорукою довготривалого успіху у
бізнесі.
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