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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

 

Společnost Brambles zastává politiku poskytování a udržování zdravého a bezpečného pracovního 

prostředí a prevence úrazů, nemocí nebo poškození zdraví zaměstnanců, smluvních dodavatelů, 

zákazníků a veřejnosti. Bezpečnost má vyšší prioritu než všechny ostatní oblasti naší obchodní činnosti.  

 

Společnost Brambles se zavázala pracovat na dosažení cíle „Zero Harm“, což znamená žádné úrazy, 

žádné poškozování životního prostředí a žádný škodlivý dopad na lidská práva. Listinu Zero Harm, 

která stanovuje vizi, hodnoty, chování a odhodlání potřebné pro bezpečnou práci a dodržení předpisů 

o ochraně životního prostředí, dostane každý zaměstnanec a je také k dispozici na internetové stránce 

společnosti Brambles. 

 

Dále se zavazujeme zajistit, aby zaměstnanci společnosti Brambles byli odpovídajícím způsobem 

vybaveni nářadím, technikou a vybavením, které potřebují pro správné a efektivní plnění svých 

povinností a pro splnění svých povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 

Úspěch politiky bezpečnosti a ochrany zdraví závisí na osobním nasazení všech našich zaměstnanců. 

Očekáváme, že při práci budete náležitě dbát na svou bezpečnost a ochranu zdraví i na bezpečnost 

a zdraví vašich kolegů. Je vaší osobní odpovědností dodržovat bezpečné pracovní postupy, 

bezpečnostní pravidla firmy a hlásit nebezpečí na pracovišti, incidenty a skoronehody vašemu 

vedoucímu. Od všech se očekává, že využijí své dovednosti a znalosti ke zlepšování bezpečnosti.  

 

Dále od vás očekáváme, že při práci zůstanete ve stavu způsobilém k výkonu práce a nebudete 

ohrožovat sebe nebo ostatní nepřijatelným užíváním drog nebo alkoholu.  

 

Je odpovědností každé obchodní jednotky zajistit implementaci této politiky. Od všech manažerů 

a vedoucích pracovníků očekáváme, že zajistí:  

 

• bezpečné pracovní prostředí,  

• nástroje, vybavení a vozidla, která byla vybrána, ozkoušena a udržována s ohledem na bezpečnost,  

• systémy, které zajistí bezpečné používání vybavení a vozidel a bezpečnou manipulaci, používání 

a skladování materiálů,  

• školení, které zaměstnancům umožní porozumět jejich osobní odpovědnosti za bezpečnost 

a ochranu zdraví a nebezpečím spojeným s jejich prací,  

• školení, které zaměstnancům umožní porozumět nástrojům, vybavení a vozidlům a jejich používání 

a údržbě, stejně jako bezpečnostnímu vybavení a bezpečným systémům práce,  

• vhodný dohled nad pracovní činností,  

• systémy pro monitorování výkonnosti v oblasti bezpečnosti a zdraví,  

• uznání dobrého výkonu a chování v oblasti bezpečnosti pro vytvoření zájmu a nadšení pro činnosti 

podporující bezpečnost,  

• komunikaci a konzultace se zaměstnanci v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví za účelem 

lepšího povědomí a porozumění otázkám bezpečnosti,  

• odpovídající zařízení pro dobré pracovní podmínky zaměstnanců,  

• odpovídající školení a vybavení pro poskytnutí první pomoci,  

• účinné a vhodné postupy pro stav nouze.  

 

Nejenže očekáváme od všech manažerů a vedoucích pracovníků zajištění shody se všemi příslušnými 

zákony a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, ale požadujeme od všech, aby aplikovali nejlepší 

postupy bezpečné práce ve svých oborech.  
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Každé nehodě se dá předejít  

 

• Posuďte každou situaci, která představuje možnost nehody, a přijměte všechna rozumně 

proveditelná preventivní opatření proti takové situaci.  

• Pravidelně vyhodnocujte bezpečnostní a zdravotní rizika spojená s materiály, produkty, postupy, 

nástroji, vybavením, vozidly a pracovišti firmy. Zejména v případech, kdy práce probíhá na 

veřejném místě, je nutné v maximální rozumně proveditelné míře zajistit bezpečné provedení 

práce bez rizika pro veřejnost.  

• Aspekt bezpečnosti a ochrany zdraví musí být součástí každého obchodního plánování. Zejména je 

nutné zajistit, aby hledisko bezpečnosti a ochrany zdraví bylo považováno za součást návrhu 

a provozu u nových materiálů, produktů, postupů, nástrojů, vybavení, vozidel a pracovišť.  

• Zajistěte informace, pokyny, školení a dohled, které mohou být potřebné pro přiměřené zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců, smluvních dodavatelů a zákazníků.  

• Zajistěte, aby proces výběru a odměňování zaměstnanců, smluvních dodavatelů služeb 

a dodavatelů zahrnoval ocenění a podporu dobrého výkonu v oblasti bezpečnosti.  

• Provádějte pravidelné audity pro posouzení shody s příslušnými zákony a předpisy, účinnosti 

systémů pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a implementace této politiky.  

 


