POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY / HEALTH AND SAFETY POLICY
Pracownicy Iwamet, dostawcy i partnerzy handlowi są zobowiązani do
przestrzegania zasad Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującej w
Iwamet Sp z o. o. poprzez:
-

-

-

-

gdy
jest
to
wymagane
na
określonych
powierzchniach
produkcyjnych/biurowych
stosować
dostępne
środki
ochrony
indywidualnej, utrzymując je w dobrym stanie i pod kontrolą
utrzymanie bezpieczeństwa maszyn poprzez wykonywanie odpowiednich
czynności konserwacyjnych i podnoszenie świadomości personelu na
stanowisku pracy.
posiadanie gotowości na wypadek sytuacji awaryjnych poprzez ciągłe
doskonalenie planów awaryjnych i procedur bezpieczeństwa,
bezpieczne zarządzanie poprzez odpowiednie kontrolowanie procedur
incydentalnych i wypadkowych
organizacja miejsca pracy w ergonomicznym podejściu w celu zwiększenia
efektywności pracy
właściwe obchodzenie się z chemikaliami poprzez dostarczenie
szczegółowych wskazówek personelowi i zwiększenie świadomości z
zakresu kart charakterystyki
plany i procedury ochrony przeciwpożarowej mające na celu zabezpieczenie
interesów personelu, firmy i Klienta,
zarządzanie ryzykiem w obszarze BHP
wstępne, okresowe i inne szkolenia z BHP
informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich naruszeniach
Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierując się dobrem jako wartością nadrzędną, pracownicy, dostawcy oraz
partnerzy biznesowi Iwamet Sp. z o.o. powinni wykonywać swoje obowiązki,
świadczyć usługi uczciwie, bezpiecznie,
w pełni wykorzystując swoje
kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje, przestrzegając przy tym przepisów
prawa, norm i specyfikacji technicznych oraz obowiązujących w zakładzie

The personnel , suppliers and business partners of Iwamet sp. z o. o. are
obliged to
respect the Health and Safety policy applicable at
Iwamet Sp. z o. o. by means of:
-

-

-

when it is required at the certain production/office areas usage the
available personal protective equipment, keeping it in a good condition and
control
maintaining the safety machines by performing the appropriate
maintenance activities and increasing the personnel awareness at the
workplace.
having the emergency preparedness by continuous improvement of the
contingency plans and safety procedures
safe management by appropriate controlling the incident and accident
procedures
organizing the workplace in an ergonomic approach to increase efficiency
of work
appropriate handling of chemicals by providing the detail guidance to the
personnel and increasing the awareness of safety data sheets
fire protection plans and procedures in order to safe the personnel,
company and Customer interests
risk management in the area of health and safety
initial, refreshment and other H&S trainings
informing the supervisors about any violations of this H&S policy

Upholding rectitude as the principle value, the personnel, suppliers and
business partners at Iwamet Sp. z o. o. shall perform their responsibilities,
provide services in an honest way, safely, taking full advantage of their
qualifications, skills and predilections, while, at the same time, implementing
relevant legal provisions, standards and technical specifications, as well as
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