ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Η Διεύθυνση του Nicosia Rehabilitation Center αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Ασφάλεια
και Υγεία του προσωπικού και των άλλων επηρεαζόμενων ατόμων (όπως επισκεπτών)
στους χώρους της επιχείρησης είναι ύψιστης σημασίας και πρέπει να διαφυλαχθούν. Για
το σκοπό αυτό ως διεύθυνση δεσμεύεται να την διαφυλάξει μέσω ενός ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης του Κινδύνου.
Αναγνωρίζει επίσης ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη για βελτίωση και προσαρμογή του
Συστήματος Διαχείρισης του Κινδύνου στα δεδομένα που συνεχώς αλλάζουν.
Δεδομένου ότι υπάρχουν ευδιάκριτα οφέλη που αποκομίζονται από την ύπαρξη ενός
ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος, θα διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι για την
εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας.
Η Ανώτερη Διεύθυνση ακολουθεί το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, ενθαρρύνοντας
θετική νοοτροπία στα θέματα ασφάλειας και υγείας και εφαρμόζει τις υποχρεώσεις αλλά
και τις αρμοδιότητες που της παρέχονται από την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Όλοι οι εργοδοτούμενοι συμμετάσχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είτε σε
προσωπική βάση είτε μέσω των αντιπροσώπων τους. Η απόδοση των ατόμων και της
οργάνωσης παρακολουθείται με βάση τα προκαθορισμένα πρότυπα και τις συνεχείς
βελτιώσεις που γίνονται στα πρότυπα ασφάλειας και υγείας.
Επαρκής προγραμματισμός, έλεγχος και επανεξέταση της εφαρμογής της πολιτικής
ασφάλειας και υγείας θα διεξάγονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα
του συστήματος διαχείρισης του κινδύνου.
Η διεύθυνση θα συνεχίσει να αποδίδει στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία
την ίδια βαρύτητα με όλες τις άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες και θα αποδίδει ίση
σημασία για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής που αφορά αυτό το θέμα.
Θα αφιερώνονται οι απαραίτητοι πόροι υπό μορφή χρηματοδότησης, εξοπλισμού,
προσωπικού και χρόνου για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.
Θα ζητηθεί εξωτερική βοήθεια από εξειδικευμένους συμβούλους όπου οι απαραίτητες
δεξιότητες δεν είναι διαθέσιμες.
Η διεύθυνση αναγνωρίζει ότι η διαχείριση ασφάλειας και υγείας είναι ένα αναπόσπαστο
τμήμα της λειτουργίας της επιχείρησης και θα ελέγχει την απόδοσή της σαν αυτόνομη
λειτουργία αλλά και σε σχέση με τις άλλες λειτουργίες. Θα εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια
και υγεία είναι πλήρως ενσωματωμένες στις διαδικασίες διαχείρισης και λήψης
αποφάσεων μέσα στην εταιρεία.
Η Διεύθυνση θα είναι σε μόνιμη συνεργασία με τους Συμβούλους της σε θέματα
ασφάλειας και υγείας στην εργασία για να βεβαιώνεται ότι όλα τα πιο πάνω
υλοποιούνται.
___________________
Γενικός Διευθυντής

Ημερομηνία: 01/01/2019

SIZERRO, managing risk and compliance

