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Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η πολιτική της Brambles επιβάλλει την παροχή και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς
εργασιακού περιβάλλοντος και την αποτροπή τραυματισμών, ασθένειας ή διακύβευσης της υγείας
των υπαλλήλων, εργολάβων, πελατών ή του ευρύτερου κοινού. Αξιολογούμε την ασφάλεια ως
προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων πτυχών των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
Η Brambles είναι αφοσιωμένη στο να επιτύχει Μηδενικές Ζημιές (Zero Harm), που σημαίνει ότι δεν
θα συμβεί κανένας τραυματισμός, καμία ζημιά στο περιβάλλον και καμία επιβλαβής επίδραση στα
ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Καταστατικός Χάρτης Μηδενικών Ζημιών (Zero Harm Charter), που
καθορίζει το όραμα, τις αξίες και τις συμπεριφορές μας και τη δέσμευση που απαιτείται για την
ασφαλή εργασία και τη διασφάλιση της περιβαλλοντολογικής συμμόρφωσης, παρέχεται σε όλους
τους υπαλλήλους και διατίθεται στον ιστότοπο της Brambles.
Είμαστε επίσης αφοσιωμένοι στη διασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού με τα εργαλεία, τις
τεχνικές και τον εξοπλισμό που χρειάζονται οι υπάλληλοι για να εκτελούν τα καθήκοντά τους
επαρκώς και αποτελεσματικά και να εκπληρώνουν πλήρως τις ευθύνες τους για την υγεία και την
ασφάλεια.
Η επιτυχία της πολιτικής μας για την υγεία και την ασφάλεια εξαρτάται από την προσωπική
δέσμευση όλων των υπαλλήλων μας. Προσδοκούμε από εσάς, όταν είστε στην εργασία σας, να
ασκείτε εύλογη προσοχή στη δική σας υγεία και ασφάλεια, όπως και σε αυτήν των συναδέλφων
σας. Αποτελεί προσωπική σας ευθύνη να τηρείτε τις ασφαλείς εργασιακές πρακτικές, τους κανόνες
ασφαλείας της εταιρείας και να αναφέρετε τυχόν κινδύνους, περιστατικά και επιρρέπειες στον
προϊστάμενό σας. Προσδοκούμε από όλους να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους
για τη βελτίωση της ασφαλείας.
Προσδοκούμε επίσης από εσάς να διασφαλίσετε ότι κατά την εργασία σας, είστε σε κατάσταση να
εργαστείτε και δεν θέτετε σε κίνδυνο άλλους ή τους εαυτούς σας μέσω της ακατάλληλης χρήσης
φαρμάκων/ναρκωτικών ή αλκοόλ.
Αποτελεί ευθύνη κάθε επιχειρηματικής μονάδας να διασφαλίζει την υλοποίηση αυτής της πολιτικής.
Προσδοκούμε από όλους τους διευθυντές και προϊστάμενους να παρέχουν:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Έναν ασφαλή χώρο εργασίας
Εργαλεία, εξοπλισμό και οχήματα που έχουν επιλεχθεί, δοκιμαστεί και συντηρηθεί για την
ασφάλειά τους
Συστήματα που εξασφαλίζουν ότι τα εργαλεία, ο εξοπλισμός και τα οχήματα χρησιμοποιούνται
με ασφάλεια και ότι ο χειρισμός, η χρήση και η αποθήκευση των υλικών γίνεται με ασφάλεια.
Εκπαίδευση που δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις προσωπικές τους
ευθύνες για την υγεία και ασφάλεια και τους κινδύνους που είναι εγγενείς στην εργασία τους
Εκπαίδευση που δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα να κατανοούν, χειρίζονται,
χρησιμοποιούν και συντηρούν τα εργαλεία, τον εξοπλισμό και τα οχήματά τους, όπως και τον
ασφαλή εξοπλισμό και τα συστήματα ασφαλείας για την εργασία τους
Κατάλληλη επίβλεψη των εργασιακών δραστηριοτήτων
Συστήματα για την παρακολούθηση της απόδοσης για την υγεία και ασφάλεια
Αναγνώριση της καλής απόδοσης ασφαλείας και των συμπεριφορών για τη δημιουργία
ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού στις προσπάθειες για την προαγωγή της ασφάλειας
Επικοινωνία και συμβουλές με υπαλλήλους για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, ώστε να
αυξηθεί η επίγνωση και εγρήγορση για την ασφάλεια
Επαρκείς εγκαταστάσεις για την καλή ποιότητα ζωής των υπαλλήλων κατά την εργασία τους
Κατάλληλη εκπαίδευση παροχής πρώτων βοηθειών και σχετικό εξοπλισμό και
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•

Αποτελεσματικές και κατάλληλες διαδικασίες για επείγουσες ανάγκες.

Όχι μόνο προσδοκούμε από όλους τους διευθυντές και προϊσταμένους να διασφαλίσουν τη
συμμόρφωσή τους με όλους τους νόμους και κανονισμούς για την υγεία και ασφάλεια, αλλά και
απαιτούμε από κάθε έναν να εφαρμόζει τις βέλτιστες λειτουργικές πρακτικές ασφαλείας για τον
κλάδο του/της.
Κάθε ατύχημα είναι αποτρέψιμο
•

Αξιολογήστε κάθε κατάσταση που παρουσιάζει την πιθανότητα ατυχήματος και λάβετε όλα τα
εύλογα σε πρακτικό επίπεδο προληπτικά μέτρα για την αποτροπή μιας τέτοιας περίπτωσης.

•

Διεξάγετε τακτικές αξιολογήσεις των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που σχετίζονται με
τα υλικά, τα προϊόντα, τις διαδικασίες, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό, τα οχήματα και τα μέρη στα
οποία διεξάγονται οι εργασίες. Συγκεκριμένα, όπου πραγματοποιούνται εργασίες σε δημόσιο
χώρο, βεβαιωθείτε ότι η εργασία πραγματοποιείται, στον εύλογο δυνατό βαθμό του πρακτικού,
χωρίς κίνδυνο για το ευρύ κοινό.
Ενσωματώστε τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας σε κάθε επιχειρηματικό προγραμματισμό.
Συγκεκριμένα, διασφαλίστε ότι η υγεία και η ασφάλεια θεωρούνται μέρος του σχεδιασμού και
της λειτουργίας νέων υλικών, προϊόντων, διαδικασιών, εργαλείων, εξοπλισμού, οχημάτων και
τόπων διεξαγωγής εργασιών.
Παρέχετε πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη, όπως μπορεί να είναι αναγκαίο για
να διασφαλίσετε σε εύλογο βαθμό την υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων, εργολάβων και των
πελατών μας.
Διασφαλίστε ότι η διαδικασία επιλογής και ανταμοιβής υπαλλήλων, εργολάβων και
προμηθευτών περιλαμβάνει την αναγνώριση και την υποστήριξη της καλής απόδοσης στον
τομέα της ασφάλειας.
Διεξάγετε τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους για να αξιολογήσετε τη συμμόρφωση με τους
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης
υγείας και ασφάλειας και την υλοποίηση αυτής της πολιτικής.

•

•

•

•
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