ПОЛІТИКА
в сфері охорони праці ПАТ «Закарпаттяобленерго»
ПАТ «Закарпаттяобленерго» вбачає свою відповідальність перед суспільством
за збереження життя і здоров’я своїх працівників та вважає свою діяльність у сфері
охорони праці невід’ємною частиною успішного бізнесу та умовою для досягнення
стратегічних цілей, реалізації цінностей та місії товариства.
Найважливішими
цілями ПАТ «Закарпаттяобленерго» в сфері
охорони праці є:
- зниження рівня виробничого травматизму та відсутність нещасних випадків із
смертельним наслідком;
- забезпечення працівників згідно вимог нормативних актів з охорони праці
засобами захисту, спецодягом та спецвзуттям;
- створення належних безпечних і здорових умов праці для працівників;
- забезпечення надійної та безаварійної роботи енергетичного обладнання;
- підвищення ефективності контролю за дотриманням на робочих місцях
законодавчих та нормативних актів в сфері охорони праці.
Для досягнення вищезазначених цілей ПАТ «Закарпаттяобленерго»
приймає на себе зобов’язання:
Здійснювати діяльність в сфері охорони праці у відповідності до діючого
законодавства України, галузевих та інших чинних нормативних актів з охорони
праці.
Підтримувати та постійно вдосконалювати систему менеджменту охорони
праці та її результативність у відповідності до вимог міжнародного стандарту OНSAS
18001:2007 та з урахуванням найкращого світового досвіду.
Постійно підвищувати рівень охорони праці в товаристві шляхом впровадження
нових і вдосконалення існуючих методів контролю і моніторингу, проведення
систематичної ідентифікації небезпек і оцінки виробничих ризиків, формування
заходів по управлінню ризиками та зниженню ризиків до прийнятного рівня.
Планувати і впроваджувати організаційно-технічні заходи, що спрямовані на
забезпечення безпечної роботи об’єктів товариства та на покращення умов праці
працівників товариства і підвищення культури виробництва.
Поступово і цілеспрямовано виводити з експлуатації морально і фізично
застарілі електроустановки, обладнання і споруди, впроваджувати нові безпечні
технології з метою виключення або зменшення впливу на працівників небезпечних і
шкідливих виробничих факторів.
Вимагати від підрядних організацій, що виконують роботи на виробничих
об’єктах ПАТ «Закарпаттяобленерго», дотримання діючих законодавчих вимог та
вимог товариства в сфері охорони праці.
Забезпечувати проведення постійного навчання персоналу товариства з метою
підвищення їх професійного рівня і знань в сфері охорони праці.
Залучати всіх працівників до активної діяльності по забезпеченню здорових та
безпечних умов праці з використанням механізмів мотивації щодо підвищення рівня
охорони праці.
Демонструвати соціальну відповідальність та підтримувати контакти з
громадськістю й державними органами з питань охорони праці.

Реалізувати дану політику наявними ресурсами.

