ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η UPPRESS δεσµεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται
για την βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται
η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των
προµηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας,
όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Οι δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες περιλαµβάνονται στον σκοπό του
Συστήµατος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι:
Σχεδιασµός, εκτύπωση, παραγωγή, πώληση προϊόντων γραφικών τεχνών
& συσκευασίας
Σχεδιασµός, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη
διαφηµιστικών εφαρµογών
Τη βάση για την πολιτική της Εταιρείας αποτελούν :
• Η αξιολόγηση των κινδύνων και η λήψη των αναγκαίων µέτρων για τον
έλεγχό τους.
• Η κατάρτιση προγραµµάτων προληπτικής δράσης και βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας.
• Την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών.
• Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των µέσων και
εγκαταστάσεων.
• Ο σεβασµός των νοµοθετικών απαιτήσεων, των προτύπων και των
εσωτερικών οδηγιών.
• Η ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και η συνεχής και κατάλληλη εκπαίδευση
για όλα τα θέµατα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.
Ο απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών µε τις
καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχηµα ή περιστατικό που θα
βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων είναι µέληµα
όλων όσων συµµετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και εξαρτάται πάνω από
όλα από εµάς τους ίδιους. Για την µείωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων
της, η εταιρεία βασίζεται στην πρόληψη της δηµιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων.
Η πολιτική και οι στόχοι της εταιρείας UPPRESS για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων, εφαρµόζονται από όλους τους εργαζόµενους σε όλα τα επίπεδα της
επιχείρησης και όλοι µαζί, αναγνωρίζοντας τους επιµέρους κινδύνους των χώρων
εργασίας τους, συµβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήµατος
Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.
Η Διοίκηση
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