Polityka w zakresie BHP
Nasze zaangażowanie na rzecz BHP
dotyczącego wszystkich pracowników w
pracy i w czasie wolnym od pracy stanowi
istotny element naszej firmowej obietnicy
„przekształcania przyszłości”.
Poniższe zasady kierują naszymi działaniami:
1. Wszystkim wypadkom i chorobom
zawodowym można i trzeba zapobiegać.
2. Kierownictwo jest odpowiedzialne za
przestrzeganie zasad BHP.
3. Komunikacja, zaangażowanie i szkolenie
wszystkich pracowników są niezbędne dla
dobrych wyników w zakresie BHP.
4. Każdy ma istotną rolę do odegrania w
zapobieganiu wypadkom i chorobom
zawodowym.
5. Dobre wyniki w zakresie BHP wspierają dobre
wyniki biznesowe.
6. Zasady BHP muszą być zintegrowane ze
wszystkimi procesami zarzadzania firmą.
7. Zarządzanie produkcją stali w sposób
umożliwiający eliminację zagrożeń dla
zdrowia i środowiska.

Polityka w zakresie BHP
Podejmujemy wszelkie wysiłki na rzecz osiągnięcia
zerowego wskaźnika wypadków i urazów przy
pracy. W tym celu – poprzez nasz System
Zarządzania Bezpieczeństwem wraz z zasadą
ciągłego doskonalenia – będziemy:
1. Identyfikować, oceniać i eliminować ryzyko
zawodowe zapewniając, że wszystkie zagrożenia
pozostają pod kontrolą.
2. Wprowadzić skuteczny proces zapobiegania
wypadkom i chorobom zawodowym.
3. Budować kulturę wymagającą wyraźnego
przywództwa z jasno zakreśloną
odpowiedzialnością.
4. Zapewniać każdemu odpowiednie przeszkolenie,
abyśmy wszyscy mogli pracować bezpiecznie.
5. Badać wszystkie zdarzenia, aby zapobiec im w
przyszłości.
6. Tworzyć kulturę wstrzymywania pracy, gdy okaże
się niebezpieczna.
7. Wprowadzać mierzalne cele służące
monitorowaniu postępu poprzez regularne audyty
i raporty.
8. W każdym miejscu na świecie, w którym działamy,
w pełni przestrzegać regulacji prawnych i innych,
oraz spełniać oczekiwania lub nawet przekraczać
określone nimi standardy.
9. Aktualizować i testować procedury awaryjne.

Sukces tej polityki wymaga zaangażowania i zobowiązania się każdego
pracującego z nami i dla nas.
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