Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
Η Διοίκηση της ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε. δεσμεύεται για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
για τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη της, καθώς και για την λήψη όλων των
απαραίτητων ενεργειών για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Στα
πλαίσια της δέσμευσης μας αυτής, έχουμε υιοθετήσει και βελτιώνουμε συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης της
Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
45001:2018.
Στόχοι μας είναι:
•

Η παρακολούθηση και τήρηση των νομικών απαιτήσεων και των εξελίξεων της επιστήμης.

•

Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΥ.

•

Η ανάθεση δραστηριοτήτων και η διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής
επικοινωνίας.

•

Η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα για την
Υγεία και την Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) και υποστήριξη για ενεργή συμμετοχή τους στη βελτίωση
του εργασιακού περιβάλλοντος.

•

Την προώθηση διαλόγου, την συνεχή διαβούλευση και την ενημέρωση των εργαζομένων και των
ενδιαφερόμενων μερών με την διοίκηση για θέματα ΥΑΕ.

•

Η αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την ΥΑΕ που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες της επιχείρησης.

•

Η διεξαγωγή ανασκοπήσεων του ΣΔΥ και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες
βελτίωσης.

•

Η επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στο προσωπικό της εταιρείας.

•

Ο σχεδιασμός των έργων με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.

•

Η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας.

•

Η ελαχιστοποίηση ή και η εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

•

Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΥΑΕ των πελατών, των υπεργολάβων, των
προμηθευτών και των συνεργατών.

•

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων.

•

Η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών ΥΑΕ που μπορεί να επιτευχθούν με τις διαθέσιμες τεχνικές και
οικονομικές δυνατότητες.

•

Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.
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