Bezpečnostní profil Linaset, a. s.

BEZPEČNOSTNÍ PROFIL LINASET, A. S.
Bezpečnostní profil společnosti Linaset, a.s. je určen k informování pro orgány státní správy, všechny
obchodní partnery, subdodavatele, všechny zaměstnance společnosti a ostatní spolupracující
zainteresované strany a veřejnost.
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SYSTÉM BOZP, PO - JE SOUČÁSTÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU QMS, EMS A BOZP
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DODAVATELÉ
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Trvale identifikujeme, dokumentujeme a průběžně aktualizujeme stanovené registry rizik a interní
dokumentaci týkající se BOZP a PO.
Dodržujeme požadavky všech právních předpisů a ostatních požadavků souvisejících s BOZP a PO

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A REAKCE NA NĚ
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Zveřejňujeme Politiku IMS, environmentální profil a bezpečnostní profil pro zainteresované strany
a veřejnost na svých internetových stránkách.
Komunikujeme s úřady bezpečnosti a hygieny práce, úřady místní a státní správy tak, aby se
v této oblasti nevyskytovaly žádné připomínky ani stížnosti.
Komunikujeme a konzultujeme se zaměstnanci a dalšími zájmovými stranami zásadní
otázky bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany.
Informujeme zákazníky o certifikaci systému IMS.

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
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Výběr dodavatelů ovlivňujících IMS provádíme podle stanovených kritérií a způsobilostí, jejich
kvalifikace průběžně ověřujeme (výběrová řízení, hodnocení dodavatelů, kontrola platnosti
akreditace a osvědčení).

BEZPEČNOSTNÍ KOMUNIKOVÁNÍ
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Ve stanovených termínech realizujeme u všech organizačních jednotek interní audity
Ve stanovených termínech provádíme vnitřní kontroly dodržování požadavků BOZP a PO
Jsme úspěšně certifikováni podle normy ČSN OHSAS 18 001
Dodržujeme stanovené postupy tak, aby v průběhu sledovaného období nebyla vůči BOZP a PO
vznesena žádná stížnost a aby společnost nebyla zatížena žádnou sankcí ze strany kontrolních
orgánů

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP a PO. Zároveň se zúčastňují výcviku na
prohlubování své odborné způsobilosti. Veškeré úsilí zaměřujeme na prevenci a předcházení
havárií, mimořádných událostí, skoronehod, nehod a úrazů.

CÍLE V OBLASTI BOZP


Snížení podílu dnů pracovní neschopnosti z důvodu pracovních úrazů (měřeno poměrem dnů
pracovní neschopnosti k časovému fondu).
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Bezpečnostní profil Linaset, a.s.
Pro neustálé zlepšování své výkonnosti v oblasti BOZP a PO se Linaset, a. s. zavazuje:























Dodržovat všechny požadavky pramenící z právních předpisů a ostatních požadavků souvisejících
s BOZP a PO.
Trvale zlepšovat zavedený systém managementu BOZP a PO.
Ve spolupráci s odborovou organizací trvale zlepšovat pracovní podmínky a činnosti zaměstnanců
tak, aby byl minimalizován jejich dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životní
prostředí.
Spolupracovat s orgány státní správy a dalšími zainteresovanými stranami na plnění oprávněných
požadavků na úseku BOZP a PO.
Zajišťovat a udržovat provoz a zařízení v bezpečném stavu.
Provádět pravidelné sledování zdravotního stavu všech svých zaměstnanců.
Zajistit pravidelné vzdělávání a výcvik zaměstnanců jako jednu z cest vedoucích k minimalizaci rizik
spojených s ohrožením pracovníků a majetku.
Výběr dodavatelů služeb provádět v souladu se stanovenými kritérii a upřednostňovat dodavatele,
kteří jsou certifikováni dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14 001 a ČSN OHSAS 45 001.
Zajišťovat prevenci vzniku havarijních situací, správně na ně reagovat a tím minimalizovat riziko
poškození zdraví zaměstnanců, životního prostředí a majetku.
Pravidelně vyhodnocovat bezpečnostní profil společnosti a porovnávat skutečnost s vyhlášenými
zásadami politiky IMS.
Zabezpečit potřebné zdroje na financování aktivit v BOZP a ve vztahu k zařízení přiměřené
k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika.
Trvale podporovat a motivovat zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a majetek organizace.
Vyžadovat od svých obchodních partnerů a dodavatelů služeb aktivní přístup k bezpečnosti
a k ochraně zdraví při práci.
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