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Polityka bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników stanowi podstawę do podejmowanych przez 
EXTRAL działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pracowników, podwykonawców, 
gości i kierowców przebywających na terenie zakładu.

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników, zarząd oraz pełnomocników.
EXTRAL wymaga również przestrzegania standardów zachowania określonych w Polityce 
przez kontrahentów.

Kierownictwo firmy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku systematycznego doskonalenia polityki
oraz monitorowania i przestrzegania wymagań prawnych w tym zakresie.

Cele te realizujemy poprzez poniższe działania:
- organizowanie stanowisk pracy w sposób zapobiegający urazom
       i dolegliwościom zdrowotnym teraz i w przyszłości,
- zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich warunków pracy mających na celu utrzymani-
       nie bezpieczeństwa, higieny i zdrowia,
- spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
       które są podstawą do organizowania bezpiecznej pracy,
- zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym dotyczących naszych pracowników;
- stosowanie profilaktyki zdrowotnej,
- podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników w zakresie BHP,
- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
- sosowanie maszyn, urządzeń, narzędzi i odpowiedniego wyposażenia, które spełniają wymagania
       norm bezpieczeństwa,
- ciągłe monitorowanie i doskonalenie działań w zakresie BHP mające na celu zmniejszenie
       i eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie ryzyk BHP, a także wykorzystywanie szans poprawy,
- opracowanie celów i programów poprawy bezpieczeństwa pracy,
- zobowiązanie Kierownictwa do gotowości na wypadek awarii,
- opracowanie odpowiedniego postępowania z chemikaliami,
- opracowanie odpowiedniego związanego z ochroną przeciwpożarową.

Ocenę efektywności naszych działań dokonujemy przez:
-     monitorowanie celu – zero wypadków,
-     monitorowanie i badanie środowiska pracy dotyczących czynników szkodliwych dla zdrowia,
-     analizę opracowanej dokumentacji i zapisów związanych z bezpieczeństwem pracy.

Niniejsza polityka jest znana, powszechnie dostępna i w miarą konieczności aktualizowana do zmienia-
jących się sytuacji i wymagań.

Zarząd EXTRAL zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do wdrożenia
i utrzymywania niniejszej polityki.
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