
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pravidlá “Vždy bezpečne”  

>  VŽDY dodržujem právne nariadenia a pravidlá 
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
>  VŽDY idem príkladom, aby som otvorene 
dokazoval svoj bezchybný záväzok v oblasti  
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hodnoty,  
na ktorých si spoločnosť zakladá.
>  VŽDY sa uisťujem, že pri organizácii práce  
v prvom rade dbám na zaistenie bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci.
>  VŽDY sa uisťujem, že zamestnanci sú riadne 
vyškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a majú všetky potrebné povolenia a oprávnenia 
na výkon práce. 
>  VŽDY vynaložím potrebný čas na identifikáciu 
a možnosť zníženia všetkých známych rizík ešte 
predtým, než zamestnancom dovolím samotný výkon 
práce.
>  Pri zvládaní rizika sa VŽDY riadim hierarchicky 
usporiadanými preventívnymi opatreniami  
(technické opatrenia, ako sú napríklad eliminácia 
 rizika alebo jeho zníženie: inštalácia signalizácie  
a alarmov; organizačné opatrenia, ako napr. zmena 
režimu práce a až nakoniec používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov).
>  VŽDY dávam zamestnancom právomoc opraviť  
a/alebo nahlásiť akúkoľvek zistenú rizikovú situáciu, 
výkon alebo podmienky na pracovisku a pokiaľ je to 
nevyhnutné, ZASTAVIŤ prácu.
>  NIKDY od nikoho nevyžadujem vykonanie 
nebezpečnej úlohy.

>  VŽDY dodržujem politiku spoločnosti, všetky 
nariadenia, pravidlá, postupy, pracovné pokyny, 
správne praktiky v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci stanovené právnymi predpismi, 
firmou alebo zákazníkom.
>  VŽDY používam predpísané osobné ochranné 
pracovné prostriedky.
>  VŽDY realizujem pridelené úlohy a činnosti s 
príslušnou kvalifikáciou, povolením, pracovným 
príkazom a podľa vopred naplánovaného 
postupu.
>  VŽDY som zodpovedný a povinný zastaviť 
akúkoľvek rizikovú činnosť alebo nebezpečné 
správanie, urýchlene problém nahlásiť svojmu 
nadriadenému zamestnancovi a spolupracovať  
s ním tak, aby bolo uplatnené bezpečné riešenie.
>  VŽDY pracujem pri plnom zdraví a 
nepracujem pod vplyvom únavy, drog, liekov  
a alkoholu.
>  VŽDY nahlasujem všetky pracovné úrazy/
choroby z povolania, rizikové situácie, 
nebezpečné pracovné postupy a skoronehody.
>  NIKDY z dôvodu prevádzky, rentability, 
pohodlia, termínov alebo dohôd neohrozujem 
svoje vlastné zdravie a bezpečnosť a rovnako 
zdravie a bezpečnosť osôb v mojom okolí.

Manažment Všetci zamestnanci
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