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Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců je základem pro opatření společnosti 
EXTRAL k zajištění bezpečnosti všech zaměstnanců, subdodavatelů, návštěvníků a řidičů zdržujících se 
v areálu závodu. 

Zásady této politiky se vztahují na všechny zaměstnance a spolupracovníky, představenstvo a zmoc-
něnce. EXTRAL také vyžaduje, aby obchodní partneři dodržovali standardy chování specifikované v 
Politice.

Vedení společnosti se zavazuje plnit povinnost systematicky zlepšovat politiku a v tomto ohledu 
sledovat a dodržovat zákonné požadavky. 

Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím následujících činností:
-          Organizováním pracovišť tak, aby se předešlo zraněním a zdravotním problémům nyní i v 
          budoucnosti,
-          Zajištěním vhodných pracovních podmínek pro všechny zaměstnance pro zachování bezpečno-
          sti, hygieny a zdraví,
-          Plněním právních a dalších požadavků týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 
          jsou základem pro organizaci bezpečné práce,
-          Prevencí pracovních úrazů a nemocí z povolání postihujících naše zaměstnance;
-          Uplatňováním preventivní zdravotní péče, 
-          Zvyšováním povědomí a kvalifikace zaměstnanců v oblasti BOZP,
-          Poskytováním zaměstnancům vhodných osobních ochranných prostředků,
-          Používáním strojů, zařízení, nářadí a vhodného vybavení, které splňují požadavky bezpečnostních 
          norem,
-          Průběžným sledováním a zlepšováním činností BOZP zaměřených na snižování a eliminaci 
          nebezpečí a omezování rizik BOZP, jakož i využíváním příležitostí ke zlepšení,
-    Vypracováním cílů a programů pro zlepšení bezpečnosti práce,
-    Závazek vedení k připravenosti pro případ havárie,
-    Vypracování vhodného zacházení s chemikáliemi,
-    Vypracování vhodného postupu souvisejícího s požární ochranou.
 
Efektivitu našich aktivit hodnotíme:
-        sledováním cíle – žádné nehody,
-        monitorováním a výzkumem pracovního prostředí s ohledem na zdraví škodlivé faktory,
-        analýzou zpracované dokumentace a záznamů souvisejících s bezpečností práce.

Tato politika je známá, široce dostupná a v případě potřeby aktualizovaná podle měnících se situací a 
požadavků.

Představenstvo společnosti EXTRAL se zavazuje poskytnout nezbytné zdroje a prostředky pro imple-
mentaci a udržování této politiky. 
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