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Munkavédelmi szabályzat

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT
A Brambles törekszik az egészséges és biztonságos munkakörnyezet biztosítására és fenntartására,
valamint a sérülések, a megbetegedések és az egészségromlás megelőzésére a munkatársak, az
alvállalkozók, az ügyfelek és a nagyközönség tekintetében. Üzleti tevékenységeink minden más
aspektusa elé helyezzük a munkavédelmet.
A Brambles kötelességének tekinti, hogy elérje a sérülések, a környezeti károk és az emberi jogok
érvényesülését hátráltató tényezők teljes megszüntetését. A „Zero Harm Charter” nevet viselő charta
fekteti le a biztonságos munkavégzéshez és a környezetvédelmi szabályok betartásának biztosításához
szükséges jövőképet, értékeket, magatartási normákat és kötelességvállalást. A Brambles webhelyén
minden munkatársunk elérheti.
Kötelességünknek tekintjük annak biztosítását is, hogy a Brambles munkatársai rendelkezzenek a
megfelelő eszközökkel, technikákkal és berendezésekkel feladataik megfelelő és hatékony
elvégzéséhez, valamint munkavédelmi felelősségeik teljes körű teljesítéséhez.
Munkavédelmi szabályzatunk sikere minden munkatársunk személyes elkötelezettségén múlik. Elvárjuk
Öntől, hogy a munkahelyen ésszerű módon ügyeljen saját és munkatársai egészségére és
biztonságára. Személyes felelőssége a biztonságos munkavégzési gyakorlatok követése, a vállalat
biztonsági szabályainak figyelembe vétele és a munkahelyi veszélyek, incidensek és balesetközeli
helyzetek bejelentése felettesének. Mindenkitől elvárjuk, hogy saját képességei és ismeretei
felhasználásával javítsa a biztonsági körülményeket.
Elvárjuk ezenfelül azt is, hogy a munkavégzés során őrizze meg a munkavégzésre alkalmas állapotát, és
ne veszélyeztesse önmagát vagy másokat drogok vagy alkohol szabályellenes fogyasztásával.
Az egyes üzleti egységek felelőssége a jelen szabályzat alkalmazásának biztosítása. Minden vezetőtől
és felettestől elvárjuk az alábbiak biztosítását:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

biztonságos munkahely;
a biztonságot szem előtt tartó kiválasztáson, tesztelésen és karbantartáson átesett eszközök,
berendezések és járművek;
az eszközök, berendezések és járművek biztonságos használatát és az anyagok biztonságos
kezelését, felhasználását és tárolását biztosító rendszerek;
a munkavállalók személyes felelősségére rávilágító képzés a munkavédelem és az adott munkában
rejlő veszélyek kapcsán;
a munkatársaknak az eszközök, berendezések és járművek, valamint a biztonsági berendezések és
biztonságos munkavégzési rendszerek megismerését, működését, használatát és karbantartását
lehetővé tevő képzés;
a munkavégzés megfelelő felügyelete;
a munkavédelmi teljesítmény nyomon követésére szolgáló rendszerek;
a biztonságot szolgáló teljesítmények és viselkedési minták elismerése a biztonság elősegítése
iránti érdeklődés és lelkesedés megteremtése érdekében;
kommunikáció és tanácskozás a munkatársakkal a munkavédelem kérdéseiben a biztonsággal
kapcsolatos tudatosság és ismeretek javítása érdekében;
a munkatársak munkahelyi jólétét segítő megfelelő létesítmények;
megfelelő elsősegély-nyújtási képzés és berendezések; és
hatékony és megfelelő vészhelyzeti eljárások.
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Nem csupán azt várjuk el minden vezetőtől és felettestől, hogy gondoskodjon a vonatkozó
munkavédelmi jogszabályok betartásáról, hanem mindenkitől elvárjuk, hogy az adott iparágban a
legjobb bevált működésbiztonsági gyakorlatokat alkalmazza.

Minden baleset megelőzhető
•
•

•

•
•
•

Értékeljen minden olyan helyzetet, amely felveti a baleset lehetőségét, és tegyen meg minden
ésszerű módon lehetséges óvintézkedést az ilyenek előfordulása ellen.
Rendszeresen értékelje az alapanyagainkhoz, termékeinkhez, eljárásainkhoz, eszközeinkhez,
berendezéseinkhez, járműveinkhez és munkavégzési helyszíneinkhez kapcsolódó munkavédelmi
kockázatokat. Ha a munkavégzés nyilvános helyen zajlik, különösen ügyeljen rá (az ésszerű módon
lehetséges óvintézkedésekkel), hogy az ne jelentsen kockázatot az emberekre.
A munkavédelmi szempontokat emelje be minden üzleti tervezési folyamatba. Kiemelten
gondoskodjon arról, hogy a munkavédelmi szempontokat figyelembe vegyék az új alapanyagok,
termékek, eljárások, eszközök, berendezések, járművek és munkavégzési helyszínek tervezése és
használata során.
Biztosítsa a munkatársaink, alvállalkozóink és ügyfeleink egészségének és biztonságának
biztosításához szükséges információkat, utasításokat, képzést és felügyeletet.
Gondoskodjon róla, hogy a munkatársak, alvállalkozók és beszállítók kiválasztásának és
megjutalmazásának része legyen a biztonságot szolgáló teljesítmények elismerése és támogatása.
Végezzen rendszeres ellenőrzéseket a vonatkozó jogszabályok betartásának, a munkavédelmi
rendszerek hatékonyságának és a jelen szabályzat alkalmazásának értékelése érdekében.
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