
 

 

 

 

AAH PLASTICS s.r.o. 

Politika BOZP  
„Safety first.“ 

 
 
Spoločnosť AAH PLASTICS s.r.o. kladie najvyššiu prioritu na ochranu zdravia, bezpečnosť a prospech všetkých 
zamestnancov a osôb, na ktoré môžu mať dopad naše pracovné činnosti. Stanovené kľúčové hodnoty predstavujú 
základ pre dosiahnutie našich obchodných cieľov.  
Plnenie záväzku dosiahnuť najvyššie štandardy v príslušnom priemyselnom odvetví zabezpečujeme jednaním 
podľa nasledovných hodnôt:  

• zamestnancov zapájame do tvorby štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

• uznávame a oceňujeme pozitívne správanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

• všetkým zamestnancom, dodávateľom, zmluvným partnerom a ostatným osobám, ktoré vystupujú v 
našom mene, odovzdávame informácie o politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
zdôrazňujeme ich zodpovednosť za bezpečný výkon pracovných činností. 

• zaväzujeme sa dodržiavať všetky platné právne predpisy a ostatné relevantné požiadavky,  

• zaväzujeme sa prostredníctvom preventívnych opatrení predchádzať úrazom a ochoreniam; neustále sa 
usilujeme o zlepšenie a dodržiavanie štandardov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

• zavádzame preventívne, prediktívne a ochranné opatrenia s cieľom eliminovať, znížiť a kontrolovať 
potenciálne úrazy, ujmy alebo škody,  

• sledujeme správanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom interného 
hodnotenia a podávania správ,  

• splnomocňujeme našich ľudí, aby sa starali o zdravie a bezpečnosť osôb, ktoré sú našou prácou alebo 
zlyhaniami ovplyvnené,  

• riadime sa príslušnými zásadami dobrej praxe, pracovnými inštrukciami a usmerneniami,  

• dodržiavame požiadavky na bezpečnosť produktov stanovené našimi zákazníkmi. 

• posudzujeme povahu a rozsah rizika prostredníctvom stupňovitej kontroly. Zameriavame sa na 
príležitosti prostredníctvom programu neustáleho zlepšovania, 

• stanovujeme úlohy a ciele za účelom dosiahnutia zlepšenia v celkovom správaní v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci,  

• poskytujeme potrebné prostriedky, informácie, inštrukcie a školenia,  

• udržiavame a pravidelne aktualizujeme politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom 
zabezpečiť jej relevantnosť a primeranosť,  

• všetkým zúčastneným stranám zabezpečujeme prístup k politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

Schválené manažmentom spoločnosti 
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