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BEZPIECZEŃSTWO PRACY TO NASZ PRIORYTET

Grupa ALUMETAL prowadzi działalność zgodnie z

najwyższymi standardami zapewniając zgodność z

prawem w zakresie bezpieczeństwa pracowników oraz

systematycznie wprowadzając dodatkowe działania

mające na celu podnoszenie świadomości

bezpieczeństwa pracy dla wszystkich osób, które

przebywają na terenie Grupy. Naszym celem jest

minimalizacja wypadków przy pracy do zera. Jesteśmy

świadomi, że osiągnięcie tego musi wiązać się z

zagadnieniami, o których mowa poniżej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zdrowie i życie ludzkie jest najwyższą wartością,

dlatego nie uznajemy kompromisów w zakresie

bezpieczeństwa naszych pracowników oraz ich rodzin.

Kładziemy nacisk na to, aby Kierownictwo miało

wiedzę na temat wymaganego poziomu

bezpieczeństwa pracowników oraz wyzwań jakie im

towarzyszą. Chcemy realizować ścieżkę poprawy

bezpieczeństwa pracy poprzez aktywne

zaangażowanie Kierownictwa w podnoszenie

świadomości pracowników z naciskiem na praktyczne

przywództwo i aktywne działanie.

WYMAGANIA PRAWNE

Grupa ALUMETAL spełnia wszystkie wymogi prawne

związane z prowadzoną działalnością i na bieżąco

monitoruje zachodzące zmiany, dopasowując

istniejące w Grupie ALUMETAL wewnętrzne procedury

i instrukcje do aktualnie obowiązujących przepisów.

NIEUSTANNE DOSKONALENIE

Grupa Alumetal dąży do ciągłego doskonalenia

systemów związanych z zarządzaniem BHP. Proces

ciągłej poprawy dotyczy zarówno naszej organizacji

jak i wszystkich partnerów biznesowych, których

funkcjonowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo

naszych pracowników (firmy usługowe, dostawcy,

podwykonawcy itp.) Nieustannie sprawdzamy nasze

standardy bezpieczeństwa i aktywnie dążymy do

minimalizowania wszelkich ryzyk. Zależy nam, aby

otrzymywać informację zwrotną od pracownika, który

jest najbliższej stanowiska pracy.
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KOMUNIKACJA

Transparentność i otwartość w działaniu

z interesariuszami jest dla nasz ważnym elementem

kształtowania właściwego podejścia do

bezpieczeństwa pracy.

BEZPIECZNE I ZDROWE MIEJSCE PRACY

W celu zapewnienia bezpiecznego miejsca w pracy,

Grupa ALUMETAL zobowiązuje się do systematycznego

obniżania ryzyka, które towarzyszy pracownikom

podczas wykonywania pracy. Dodatkowo pamiętamy

o ergonomii, przeciwdziałaniu zagrożeniom

pożarowym oraz poszanowaniu środowiska.

Grupa Alumetal pozostaje w kontakcie z

pracownikami w celu pozyskania informacji, które

przyczyniają się do poprawy warunków pracy. Dbamy,

aby pracownicy ciągle używali środków ochrony

osobistej. Zobowiązujemy wszystkich pracowników do

aktywnej postawy w poprawie bezpieczeństwa,

zapobiegania wypadkom oraz wymiany doświadczeń.

NAGŁE ZDARZENIA, AWARIE, WYPADKI

W przypadku wystąpienia incydentu np. w postaci

awarii czy wypadku, Grupa ALUMETAL niezwłocznie

reaguje w celu przeprowadzenia analizy zdarzenia,

zrozumienia przyczyn źródłowych oraz wprowadzenia

adekwatnych działań korygujących zgodnie z

wewnętrznymi procedurami.

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN I URZĄDZEŃ

Grupa ALUMETAL dba, aby maszyny i inne urządzenia,

zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem

niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem

prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem,

działaniem drgań mechanicznych i promieniowaniem

szkodliwym i niebezpiecznym wpływem innych

czynników środowiska pracy. Powinny one również

spełniać zasady ergonomii.
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MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

Grupa ALUMETAL realizuje pełną kontrolę wszystkich

surowców kupowanych, przetwarzanych,

przekazywanych oraz sprzedawanych. Dodatkowo w

odpowiednich procedurach wewnętrznych

zdefiniowane zostały szczegółowe zasady

postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

Wymagania art. 31 rozporządzenia REACH

(wymagania odnoszące się do kart charakterystyki) i

załącznika II do rozporządzenia REACH zostały w pełni

wdrożone w Grupie ALUMETAL.

ŁAŃCUCH DOSTAW

Ambicją Grupy ALUMETAL jest promowanie dobrych

praktyk bezpieczeństwa wśród wszystkich uczestników

naszego łańcucha dostaw. Zobowiązujemy się do

zapewniania zgodności z aktualnymi normami i

wymogami w zakresie BHP oraz propagowania

dobrych standardów pracy u naszych dostawców jak i

podwykonawców.
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