Politika ochrany zdraví a
bezpečnosti při práci společnosti
Cíl

Bezpečnost zaměstnanců je základní hodnotou naší společnosti. Účelem této
politiky je poskytnout návod v oblastech, na které se zaměřujeme, abychom
předcházeli pracovním úrazům a nemocem z povolání našich zaměstnanců a
poskytovali bezpečné a zdravé pracoviště.

Rozsah

Tato politika platí pro všechny subjekty společnosti L&L Products po celém světě.
Všechny subjekty si stanoví úkoly a činnosti k dosažení cílů a plnění závazků
popsaných v této politice.

Prohlášení politiky
1) Bezpečnost a ochrana zdraví

Společnost L&L Products se snaží dosáhnout:
• nulové nehodovosti ve všech svých zařízeních prostřednictvím neustálého snižování
nebezpečí a rizik pro své zaměstnance, dodavatele a návštěvníky;

• zajištění prevence špatného fyzického, duševního nebo kognitivního zdraví a prevence
způsobení zranění zaměstnanců, ať už při výrobě, v laboratoři, v kanceláři nebo v jakémkoli

prostředí mimo pracoviště, a to vývojem těch nejlepších proveditelných operací, postupů,
technologií a programů;

• podpory zdravého životního stylu svých zaměstnanců prostřednictvím různých akcí, o

nichž rozhodují jednotlivé subjekty L&L Products, jako je například umožnění preventivních
zdravotních prohlídek, podpora fyzické aktivity, podpora zdravých stravovacích návyků a
podpora rovnováhy mezi pracovním a osobním životem;

• školení zaměstnanců o tématech a problémech bezpečnosti a poskytování veškerých
nezbytných osobních ochranných pomůcek nezbytných k plnění úkolů bez zranění;

• dodržování všech platných místních zákonů a předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při
práci a dalších požadavků a předvídání změn předpisů, kdykoli je to možné;

• zajišťování procesů neustálého zlepšování v rámci svých výrobních závodů, které dosahují
certifikace ISO 45001 nebo jiných certifikovaných systémů řízení;
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• posílení postavení našich zaměstnanců a zdůraznění individuální a kolektivní odpovědnosti,
včetně uvítání vstupů a účasti zaměstnanců na navrhování způsobů, jak se můžeme zlepšit,

a podpory kultury, v níž se zaměstnanci cítí komfortně, když hlásí nebezpečí a události, při
nichž téměř došlo k nehodám, aniž by se obávali represe.

2) Připravenost na nouzové situace
Společnost L &L Products se zavazuje: :
• posuzovat potenciál incidentů z hlediska BOZP a implementovat a dodržovat plány nebo
postupy pro předcházení mimořádným událostem a být připravena na jejich řešení;

• koordinovat tyto plány s klíčovými externími zúčastněnými stranami, jakými jsou záchranné
služby, příslušné orgány a místní komunita;

připravený havarijní plán pro každý možný scénář.

Otázky

Otázky týkající se této politiky mohou být adresovány vašemu regionálnímu manažerovi BOZP
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• zajistit, aby měla všechna výrobní zařízení proces hodnocení nebezpečí a incidentů a

