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FOGLALKOZAS EGESZSEGÜGYI ES 

BIZTONSAGI SZABALYZAT 

A Şişecam Csoport minden kapcsolödö munkahelyen  az  összes erintett ft — beleertve a munkavâllalökat, 

gyakornokokat, lâtogatökat es üzleti partnereket — reszvetelevel teljesiti a foglalkortatâs egeszsegüggyel es 

biztonsâggal kapcsolatos kötelezettsegeit. Foglalkortatâsi egeszsegügyi es biztonsâgi tevekenysegei  soran  a 

Şişecam Csoport betartja a müködesi orszâgaiban ervenyes valamennyi helyi jogi es szabâlyozâsi 

követelmenyt, valamint a nemzeti es nemzetközi szabvânyokat. 

A Şişecam Csoport minden munkahelyen megelözö intezkedeseket tesz a  nem  biztonsâgos magatartâsformâk 

es helyzetek ellen. A cel a munkahelyi baleseteket es foglalkozâsi ârtalmakat okozö veszelyforrâsok 

kiküszöbölese vagy elfogadhatö szintre csökkentese. E különbözö intezkedesek  soran  a Şişecam Csoport 

biztositja a munkavâllalök es  az  erintett erdekelt  felek  bevonâsât. 

A Şişecam Csoport legföbb prioritâsa a munkavâllalök, üzleti partnerek, ügyfelek es lâtogatök egeszsege es 

biztonsâga — a Csoport legkritikusabb ertekei a müködes minden területen. Ennek megfelelöen a Şişecam 

Csoport kijelenti es vâllalja, hogy a következö területeken vezetö szerepet tölt be es minden szükseges 

eröforrâst biztosit  az  egeszseges munkaerö megteremtese es  az  egyenek egeszsegenek elömozditâsa 

erdekeben: 

• folyamatos fejlesztesek elvegzese  az  elet- es vagyonbiztonsâgot fenyegetö veszelyek — beleertve a 

betegsegeket, serüleseket, veszhelyzeteket — kiküszöbölese erdekeben, 

• a munkavâllalbk aktiv reszvetelevel kockâzatertekeles elvegzese a munkahelyi egeszsegvedelem es 

biztonsâg területen,  az  elfogadhatö kockâzati szint elerese erdekeben, 

• az  Gj technolögiâk hasznâlata, a vâltozâsok es lehetösegek kihasznâlâsa, a folyamatok proaktiv 

megközelitessel törtenö kezelese a projekttervezesi szakasztöl kezdve, 

• a szervezet minden szintjenek es a Csoport erdekelt feleinek bevonâsa a foglalkortatâs egeszsegügyi 

es biztonsâgi gyakorlatok javitâsâba, 

• az  egeszsegvedelemmel es biztonsâggal kapcsolatos tudatossâg növelese es a kompetenciâk 

fejlesztese a Csoport müködesenek minden területen, 

• a biztonsâgos viselkedes es magatartâs szokâssâ es eletmöddâ tetele minden munkavâllalb eseteben, 

a foglalkortatâs egeszsegügyi es biztonsâgi kultûra kialakitâsa erdekeben  az  egesz szervezetben, 

• a foglalkortatâs egeszsegüggyel es biztonsâggal kapcsolatos valamennyi jogi es szabâlyozâsi 

kötelezettsegnek, valamint a vonatkozö nemzeti es nemzetközi szabvânyoknak valö megfeleles, 

• a Csoport foglalkortatâs egeszsegügyi es biztonsâgi teljesitmenyenek javitâsa, felülvizsgâlata es 

nyomon követese, merhetö es alkalmazhatö celok kitüzesevel, 

• a bevâlt gyakorlatok terjesztese a Csoporton belül es kivül,  az  erintett felek/erintettek javaslatainak es 

ajânlâsainak, valamint igenyeinek es elvârâsainak fıgyelembevetele, 
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• az  „Egeszseges egyen, biztonsâgos munkahely" alapeiv elfogadâsa. 

A Şişecam Csoport igazgatötanâcsa felelös a jelen szabâlyzatban foglalt cikkelyek elfogadâsâert es 

betartâsâert, mig a munkahelyek valamennyi egysege felelös azok vegrehajtâsâert. 

A Şişecam Csoport Foglalkortatâs egeszsegügyi es biztonsâgi szabâlyzata a Fogialkortatâs egeszsegügyi es 

biztonsâgi osztâly evente felülvizsgâlja, majd benyûjtja a Şişecam Csoport igazgatötanâcsânak. Abban  az 

esetben, ha olyan vâltozâs törtenik, amely hatâssal van a szabâlyzatra, a szükseges mödositâsokat elvegzik a 

szabâlyzaton. A vezerigazgatö kedvezö velemenyenek kezhezvetelet követöen a frissitett szabâlyzatot 

jövâhagyâsra benyûjtjâk  az  igazgatötanâcsnak. 

A szabâlyzatot a Şişecam Csoport munkahelyein a Foglalkortatâs egeszsegügyi es biztonsâgi rendszerek 

szerves reszekent minden munkavâllalö szâmâra hozzâferhetö helyeken jöl lâthatöan kifüggesztik. Zen 

tûlmenöen minden erintett fel hozzâferhet a szabâlyzathoz a vâllalati honlapon, a www.sisecam.com.tr cimen. 

A Szabâlyzattal kapcsolatos informâciökeresek es javaslatok a belsö kommunikâcibs csatornâkon es a vâllalati 

honlap „Kapcsolat" oldalân keresztül nyûjthatök be. 
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