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Przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA I
BEZPIECZEŃSTWA
Polityka prowadzona przez Brambles polega na zapewnieniu i utrzymywaniu zdrowego i bezpiecznego
środowiska pracy oraz zapobieganiu obrażeniom, chorobom lub utracie zdrowia pracowników,
wykonawców, klientów lub społeczeństwa. Bezpieczeństwo uważamy za sprawę priorytetową w
stosunku do wszystkich innych aspektów naszej działalności biznesowej.
Brambles zobowiązuje się działać zgodnie z zasadą „Zero Szkód”, co oznacza brak jakichkolwiek
obrażeń, szkód dla środowiska bądź naruszeń praw człowieka. Karta„ Zero Szkód”, która określa naszą
wizję, wartości i zachowania oraz zobowiązania niezbędne do bezpiecznej pracy i zapewnienia
zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska, wręczana jest wszystkim pracownikom i jest dostępna
na stronie internetowej Brambles.
Zobowiązujemy się również zadbać o to, aby pracownicy Brambles byli odpowiednio wyposażeni w
narzędzia, techniki i sprzęt, jakiego potrzebują do wykonywania swych obowiązków w sposób
dokładny i efektywny, jak również do pełnego wykonywania obowiązków w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa.
Sukces naszej polityki w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zależy od osobistych zobowiązań
wszystkich naszych pracowników. Od ciebie oczekujemy, że w pracy będziesz należycie dbać o własne
zdrowie i bezpieczeństwo, jak również o zdrowie i bezpieczeństwo swoich kolegów. Twoim
obowiązkiem jest przestrzeganie bezpiecznych praktyk w pracy, obowiązujących w spółce zasad
bezpieczeństwa i zgłaszanie zagrożenia w miejscu pracy, wypadków i sytuacji bliskich wypadkom
swojemu przełożonemu. Od każdego oczekuje się wykorzystania swoich umiejętności i wiedzy do
poprawy bezpieczeństwa.
Od ciebie oczekujemy ponadto, że podczas pracy zadbasz o to, aby być w dobrej kondycji niezbędnej
do pracy i nie stanowić zagrożenia dla siebie i innych poprzez niestosowne używanie substancji
zabronionych lub alkoholu.
Obowiązkiem każdego oddziału spółki jest dopilnowanie, aby te przepisy wewnętrzne zostały
wdrożone. Od wszystkich kierowników i przełożonych oczekujemy, że zapewnią:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpieczne miejsce do pracy;
Narzędzia, sprzęt i pojazdy, które zostały wybrane, przetestowane i są konserwowane pod kątem
bezpieczeństwa;
Systemy zapewniające bezpieczne użytkowanie narzędzi, sprzętu i pojazdów, jak również
bezpieczną obróbkę, używanie i przechowywanie materiałów;
Szkolenia pozwalające pracownikom zrozumieć ich osobistą odpowiedzialność w kontekście
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz zagrożenia związane nierozerwalnie z ich pracą;
Szkolenia pozwalające pracownikom zrozumieć, obsługiwać, korzystać i konserwować ich
narzędzia, sprzęt i pojazdy, jak również sprzęt bezpieczeństwa i bezpieczne systemy pracy;
Odpowiedni nadzór nad wykonywaną pracą;
Systemy do monitorowania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;
Wynagradzanie za dobre wyniki w przestrzeganiu bezpieczeństwa oraz zachowania zwiększające
zainteresowanie i entuzjazm związany z wysiłkami zmierzającymi do promowania bezpieczeństwa;
Komunikację i konsultacje z pracownikami w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w
celu podniesienia świadomości bezpieczeństwa i jego zrozumienia;
Odpowiednie udogodnienia zapewniające pracownikom dobre samopoczucie w miejscu pracy;
Odpowiednie szkolenie w zakresie pierwszej pomocy i stosownego sprzętu; oraz
Efektywne i odpowiednie procedury do podjęcia w sytuacjach wyjątkowych.
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Od wszystkich kierowników i przełożonych oczekujemy nie tylko tego, że zadbają o to, abyśmy
przestrzegali wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji w dziedzinie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa, ale od każdego wymagamy przestrzegania najlepszych w ich branżach bezpiecznych
praktyk operacyjnych.
Każdemu wypadkowi da się zapobiec
•
•

•

•
•
•

Oceń każdą sytuację, która stanowi możliwość wystąpienia wypadku, i podejmij wszelkie rozsądne
praktyczne środki zapobiegawcze w stosunku do takich zdarzeń.
Dokonuj regularnych ocen zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanych z naszymi
materiałami, produktami, procedurami, narzędziami, sprzętem, pojazdami i miejscami pracy. W
szczególności tam, gdzie pracę wykonuje się w miejscu publicznym, dopilnuj, aby takie prace
podejmować, o ile jest to dostatecznie uzasadnione, bez żadnego ryzyka dla członków
społeczności.
Do każdego planowania biznesowego włącz aspekty dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
W szczególności zadbaj o to, aby zdrowie i bezpieczeństwo były uważane za część składową
procesu projektowania i przetwarzania nowych materiałów, produktów, procedur, narzędzi,
sprzętu, pojazdów i miejsca pracy.
Dostarczaj informacje, instrukcje, wyszkolenie i nadzór niezbędny do rozsądnego zapewnienia
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim naszym pracownikom, wykonawcom i klientom.
Zadbaj o to, aby proces selekcji i nagradzania pracowników, wykonawców i dostawców obejmował
również uznawanie ich osiągnięć i pomoc w bezpiecznym wykonywaniu pracy.
Prowadź regularne kontrole w celu ocenienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i
regulacji, efektywności systemów zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem oraz wdrożenia
niniejszych przepisów.
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