SCE a BOZP
"Bezpečnost především!" je základní politika SCE.
BOZP má přednost přede všemi ostatními činnostmi!
Naše politika BOZP:

bez úrazů na pracovišti

vzdělávání zaměstnanců k dosažení nejvyššího povědomí o BOZP

vytvoření a udržování zdravého, bezpečného a příjemného pracovního prostředí pro zaměstnance SCE i
ostatních zainteresovaných stran

plně dodržovat právní předpisy v oblasti BOZP

zlepšování bezpečnosti zaměstnanců a ochrany majetku při dopravě a přepravě ve firmě
Důležité aktivity:

dodržovat pravidla a zásady BOZP

v případě podezření, že jakákoliv činnost může ohrozit zdraví zaměstnanců nebo majetek společnosti, dodržovat
zásadu: ｢ZASTAVIT – VOLAT - ČEKAT｣

pokračovat v politice "KY" - předvídání rizik na pracovišti

vylepšovat "cit pro nebezpečí"

pokračovat v aktivitách neustálého zlepšování BOZP na základě hodnocení rizik

pokračovat v aktivitách ke zlepšení hygieny na pracovišti

být aktivní v činnostech, které podporují tělesné i duševní zdraví zaměstnanců

dodržování zásad podporujících zdravé životní prostředí

dodržovat pravidla a předpisy související s bezpečnou dopravou a přepravou ve firmě

SCE and Safety
"Safety First!" is a core company policy
Safety is preferred above all other activities!
Our safety policy:

zero accidents

"raise" employees highest consciousness for safety

create and maintain healthy, safe and beneficial work environment for our employees and employees of involved
parties

fully keep compliance with the legislation in field of OHS

improve OHS and property protection during traffic and internal transportation
Important activities:

follow the rules of safety

follow the [STOP – CALL - WAIT] rule in case of health and safety risk

continue in "KY" policy - hazards prediction

improve the "sense for danger"

continuously improve the level of safety based on risk assessment

continue in hygiene improvement activities

being active in physical and mental health supporting activities

keep up principles leading to healthful environment

keep up safety rules during traffic and internal transportation
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