ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Διοίκηση της ΜΕΛ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ, μεταβαίνοντας από το διεθνές
πρότυπο OHSAS 18001: 2007 στο ISO 45001:2018 πάνω στο οποίο βασίζεται το Σύστημα
Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της
εταιρίας και εξακολουθεί να αναγνωρίζει ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει
είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Προσπαθεί συνεχώς να εξασφαλίσει τις σωστές
συνθήκες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία δημιουργώντας έτσι τις
προϋποθέσεις ώστε να είναι το ανθρώπινο δυναμικό της αποδοτικότερο και τα υπόλοιπα
ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρίας ικανοποιημένα.
Με την παρούσα πολιτική η Διοίκηση της ΜΕΛ δεσμεύεται ότι θα προβαίνει στις δέουσες
ενέργειες ώστε να προλαμβάνει τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές
ασθένειες μέσω της αναγνώρισης των κινδύνων και παράλληλα των ευκαιριών, προς
βελτίωση τόσο της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων όσο και του παρόντος
συστήματος. Απώτερος στόχος της είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος που θα εξασφαλίζει την άνετη παραμονή των ανθρώπων της σε αυτό. Θα
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια όχι μόνο των
εργαζομένων της αλλά και όσων επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή
εκτελούν υπεργολαβική εργασία εντός της δραστηριότητας της επιχείρησης.
Άμεση προτεραιότητα της εταιρείας είναι η προσπάθεια για εξάλειψη των εργασιακών
κινδύνων που αναγνωρίζονται στους χώρους εργασίας και όπου δεν είναι τεχνικά ή
οικονομικά εφικτή η αντικατάσταση του εξοπλισμού, θα διενεργούνται οι απαραίτητοι
τεχνικοί έλεγχοι, θα επισημαίνονται οι κίνδυνοι και θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα
ατομικής προστασίας όσων εκτίθενται στον κίνδυνο.
Με την παρούσα δήλωση η Διοίκηση της ΜΕΛ δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της με τις
ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις
που αφορούν θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Υιοθετώντας τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018 πάνω στο οποίο
βασίστηκε το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία η Διοίκηση της
ΜΕΛ δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει την επίδοση του συστήματος
μέσω στόχων τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών. Στην προσπάθεια της αυτή θέλει
συμμέτοχους όλους τους εργαζόμενους που μπορούν να κάνουν τις προτάσεις τους
μέσω των εκπροσώπων τους στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος,

