
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Pravidla “Vždy bezpečně”

>  VŽDY dodržuji právní nařízení a pravidla týkající  
se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

>  VŽDY vedu příkladným způsobem tak, abych 
otevřeně dokazoval svůj bezchybný závazek v oblasti 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, hodnoty,  
na kterých si podnik zakládá.

>   VŽDY se ujišťuji, že v prvé řadě dbám při 
organizaci práce a výroby na zajištění ochrany zdraví 
a bezpečnosti při práci.

>   VŽDY se ujišťuji, že jsou zaměstnanci v oblasti 
bezpečnosti řádně vyškoleni a že mají příslušná 
povolení k provedení dohodnutého úkolu či činnosti.

>  VŽDY vynaložím potřebný čas k identifikaci 
a zajištění veškerých známých rizik, než 
zaměstnancům povolím zahájení prací na úkolu  
či činnosti.

>   V řízení rizik se VŽDY řídím hierarchicky 
uspořádanými preventivními opatřeními (technická 
opatření jako jsou eliminace rizika nebo jeho snížení; 
zavádění signalizace a alarmů a až nakonec 
používání osobních ochranných prostředků).

>  Zaměstnancům VŽDY dávám odpovědnost  
i pravomoc opravit a/nebo nahlásit jakoukoliv 
zjištěnou rizikovou situaci, úkon nebo podmínky na 
pracovišti a, pokud je to nezbytné, ZASTAVIT práci.

>  NIKDY po nikom nevyžaduji provedení 
nebezpečného úkonu.

>  VŽDY dodržuji veškeré dostupné politiky, 
řády, pravidla, postupy, pracovní pokyny, 
správné praktiky a průmyslové normy stanovené 
právními předpisy, firmou a zákazníkem  
v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

>  VŽDY používám předepsané osobní ochranné 
pomůcky.

>  VŽDY realizuji přidělené úkoly a činnosti  
s příslušnou kvalifikací, povolením a pracovním 
příkazem a dle předem naplánovaného postupu.

>  Jsem VŽDY odpovědný a povinen zastavit 
jakoukoliv rizikovou činnost nebo nebezpečné 
chování, urychleně problém nahlásit svému 
nadřízenému zaměstnanci a spolupracovat  
s ním tak, abych uplatnil bezpečné řešení.

>  Pracuji VŽDY při plném zdraví a nepracuji  
pod vlivem únavy, drog, léků a alkoholu.

>  VŽDY hlásím všechny pracovní úrazy/nemoci 
z povolání, rizikové podmínky, nebezpečné 
pracovní postupy, skoronehody a rizika.

>  NIKDY neohrožuji z důvodu provozu, 
rentability, pohodlí, termínů nebo dohod své 
vlastní zdraví a bezpečnost, stejně jako zdraví  
a bezpečnost osob ve svém okolí.
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