POLITIKA BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA
PRI PRÁCI
Naša povinnosť, ktorá sa týka zdravia a bezpečnosti všetkých našich zamestnancov vo výrobe i
mimo výroby, ako aj všetkých osôb vstupujúcich do areálu AMG, je jasným smerovaním k splneniu nášho
cieľa 0 úrazov.
K splneniu tohto cieľa je potrebné mať na zreteli tieto hlavné princípy:
1. T reba zamedziť všetkým zraneniam a výkonu pracovných činností, ktoré vedú k chorobám
z povolania.
2. Manažment je zodpovedný za úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.
3. Komunikácia, zainteresovanosť a školenie všetkých zamestnancov sú kľúčovými prvkami
úspešnosti v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Každý je zodpovedný za prevenciu úrazov a chorôb z povolania.
5. Úspešnosť v bezpečnosti a ochrane zdravia priaznivo ovplyvňuje dosiahnuté výsledky.
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia musia byť integrované do všetkých procesov riadenia.
7. Je nevyhnutné uplatňovať starostlivosť o výrobky s cieľom zabrániť negatívnym zdravotným
a ekologickým následkom.
8. Každý zamestnanec je povinný odmietnuť nebezpečnú prácu, alebo zamedziť takémuto
konaniu svojmu kolegovi a bezprostredne riešiť takéto situácie so svojim nadriadeným, tak aby
boli eliminované všetky riziká.
Budeme sa aktívne podieľať na dosiahnutí cieľa „žiadna nehoda, žiadne zranenie“.
Preto sa zaväzujeme:
1. Identifikovať, vyhodnocovať a eliminovať zdravotné a bezpečnostné riziká tak, aby sme sa uistili,
že tieto riziká sú riadené.
2. Zaviesť efektívnu metodiku prevencie všetkých zranení a chorôb.
3. Zaviesť v tejto oblasti pozitívnu kultúru s presne vymedzenými právomocami
a zodpovednosťami.
4. Každému poskytovať efektívne školenie, aby bol schopný pracovať bezpečne.
5. Vyšetriť všetky nehody a zranenia tak, aby sa zabránilo ich opakovaniu.
6. Vytvoriť podmienky, aby bol výkon pracovnej činnosti zastavený v prípade, že nie je bezpečný.
7. Stanoviť kvantitatívne ciele a prostredníctvom správ a auditov pravidelne sledovať trend.
8. V plnej miere dodržiavať / prípadne prevýšiť zákonné požiadavky bez ohľadu na to, kde vo
svete pôsobíme.
9. Aktualizovať a testovať bezpečnostné procedúry.
Úspech tejto politiky si žiada zainteresovanosť a záväzok každého, kto pracuje s nami a pre nás.   
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