Sağlık ve Güvenlik Politikası

Brambles Limited

Revizyon Tarihi: 1 Ocak 2020
Versiyon 2.0

Sağlık ve Güvenlik Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Brambles’ın politikası güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak ve yaralanma, hastalanma ve
çalışanların, yüklenicilerin veya kamunun sağlığında meydana gelebilecek zararları önlemek şeklindedir.
Şirket olarak güvenlik boyutunu, işletme faaliyetlerimizin diğer bütün yönlerinden üstün tutarız.
Brambles, Zero Harm’a ulaşmada kararlıdır; bu, yaralanma, çevreye zarar ve insan hakları üzerinde yıkıcı
bir etki olmaması anlamına gelir. Emniyetli ve çevreye uyumlu çalışma vizyonunu, değerlerini ve
bağlılığını ortaya koyan Zero Harm Tüzüğü, tüm çalışanlara verilir ve Brambles web sitesinde
mevcuttur.
Ayrıca Brambles çalışanlarının görevlerini etkili ve gerekli şekilde yerine getirmeleri ve sağlık ve güvenlik
şartlarını eksiksiz yerine getirmeleri için gereken araç, teknik ve ekipman kendilerine sunulur.
Sağlık ve güvenlik politikamızın başarısı, eksiksiz bütün çalışanlarımızın sadakati ile mümkündür. İşteyken
sizden kendinizle birlikte iş arkadaşlarınızın sağlık ve güvenliğine dikkat etmenizi bekliyoruz. Güvenli
çalışma uygulamalarını takip etmek, şirket güvenlik kurallarını gözetmek ve işyerinde oluşan hasarları,
olayları ve ramak kala atlatılan kazaları amirinize rapor etmek kişisel sorumluluklarınızdandır. Herkesin
güvenlik durumunu geliştirecek bilgi ve becerilerini kullanması beklenir.
Ayrıca çalışırken sizden çalışmaya elverişli durumda kalmanız ve uygunsuz ilaç veya alkol kullanımından
ötürü kendinizi veya başkalarını tehlikeye atmamanız beklenir.
Her işletme, bu politikanın uygulanmasını temin etmekle sorumludur. Tüm yönetici ve amirlerin şunları
temin etmesi beklenir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güvenli çalışma ortamı;
Güvenlik açısından seçilen, test edilen ve korunan alet, ekipman ve araçlar;
Alet, ekipman ve araçların güvenli kullanılmasını ve malzemelerin aynı şekilde güvenli
kaldırılmasını, kullanılmasını veya depolanmasını sağlayacak sistemler;
Çalışanların sağlık ve güvenlikle ilgili sorumluluklarını ve işlerinin bir parçası olan tehlikeleri
anlamasını sağlayıcı eğitimler;
Çalışanların alet, ekipman ve araçları aynı zamanda güvenlik ekipmanlarını ve güvenli iş sistemlerini
tanımasını, işletmesini, kullanmasını ve korumasını sağlayıcı eğitimler;
İş faaliyetlerinin uygun denetimi;
Sağlık ve güvenlik performansını izlemeye yarayacak sistemler;
Güvenliği artırıcı ilgi ve çaba doğuracak iyi güvenlik performansı ve davranışlarını tanıma;
Çalışanlarla güvenlik ve sağlık konusunda farkındalığı ve anlayışı artırıcı iletişim ve danışma
aktivitelerinde bulunma;
İş başında çalışanların huzuru için yeterli olanakların sağlanması;
Uygun ilk yardım ve ekipman ve
Etkili ve uygun acil durum prosedürleri.

Tüm yönetici ve amirlerin yürürlükteki sağlık ve güvenlik mevzuatı ile uyumumuzu temin etmesini
beklemekle kalmayıp herkesin kendi işinde en iyi operasyon güvenlik uygulamalarını uygulamasını
isteriz.
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•

Her Kaza Önlenebilir

•

Kaza ihtimali içeren tüm durumları değerlendirin ve kaza olasılığına karşı gerekli tüm makul
uygulanabilir önlemleri alın.

•

Malzeme, ürün, prosedür, alet, ekipman, araç ve iş yerlerimizle ilgili sağlık ve güvenlik risklerini
düzenli olarak değerlendirin. Özellikle işin halka açık bir ortamda yapıldığı durumlarda
uygulanabilir olduğu ölçüde işin halk için risk teşkil etmeyecek şekilde gerçekleştirilmesini
sağlayın.

•

Her tür iş planlamanıza sağlık ve güvenlik tedbirlerini dahil edin. Özellikle sağlık ve güvenlik
politikasının yeni malzeme, ürün, prosedür, alet, ekipman, araç ve iş yerlerinin tasarlanmasının
ayrılmaz bir parçası olmasını sağlayın.

•

Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve müşterilerimizin sağlığını ve güvenliğini makul şekilde
güvenceye almak için gerekli bilgi, talimat, eğitim ve denetimi sağlayın.

•

Çalışanların, yüklenicilerin ve tedarikçilerin seçilme ve ödüllendirilme sürecinin iyi güvenlik
performansının takdir edilmesine bağlı olmasını sağlayın.

•

Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygunluğu, sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin
etkinliğini ve politikanın uygulanmasını değerlendirmek için düzenli olarak denetimler yapın.
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