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Политика за здраве и безопасност
Ангажираност
Здравето, безопасността и благосъстоянието на 
нашите служители и заинтересованите страни са в 
основата на дейността на Винербергер.

Нашата визия е да бъдем най-безопасният 
производител и доставчик на строителни материали 
и инфраструктурни решения в нашия промишлен 
отрасъл. Имаме ясна цел – Нула злополуки!

Ангажираме се да осигуряваме безопасна и здравословна 
работна среда и разбираме, че това е човешко право. 
Добрите практики за здраве и безопасност водят до 
ефективност и ни превръщат в устойчива организация. 
Отчитаме, че високите стандарти за здраве и безопасност 
изискват непрекъснато внимание от страна на 
ръководството, с осигуряване както на финансови и 
така и на физически ресурси.

Демонстрираме нашата ангажираност чрез инициативите 
ни за постоянно усъвършенстване, както и чрез съвместни 
и ангажиращи процеси, в които участват нашите 
служители, трети страни и клиентите.

Нашите служители показват лична ангажираност, като 
винаги отчитат, насърчават и демонстрират безопасно 
поведение и спазват нашите принципи за безопасност. 
Знаем, че всички злополуки са предотвратими.

Във Винербергер здравето и безопасността добавят 
стойност, повишават нивото на ангажираност и 
овластяват хората да превърнат думите в реалност.

Спазване на правилата
Винербергер измерва спазването на правилата за 
здраве и безопасност чрез периодични одити, проверки 
на място, разглеждане на опасенията във връзка с 
безопасността и видимо лидерство. Ръководството на 
място предприема всички коригиращи и подходящи 
действия, за да коригира установеното несъответствие.

Спазването на тази политика и принципите за безопасност 
са условие за наемане на работа. Винербергер насърчава 
сътрудничеството и в случаите на неспазване на правилата 
за безопасност се провежда разговор с работниците за 
установяване на причините. По същия начин, признаването 
и възнаграждаването на добрите практики, безопасното 
поведение и образцовото лидерство за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд се ценят и 
насърчават.
 

Отговорност
Ние прилагаме и поддържаме ефективна система за 
управлението на здравето и безопасността, която 
гарантира постигането на следните цели, свързани с 
безопасността:

›  Политиката за здраве и безопасност се наблюдава и е 
предмет на редовно преразглеждане от страна на 
ръководството.

›  Рисковете се идентифицират и управляват до  
най-ниското възможно ниво.

›  Всички злополуки, инциденти и опасения във връзка с 
безопасността се разследват подробно за 
установяване на първопричините и се предприемат 
подходящи коригиращи мерки. 

›  Осигурява се достатъчно обучение и информация на 
всички лица, които позволяват нашите дейности да се 
осъществяват по най-безопасния начин.

›  Прави се оценка на всички дейности и интереси, като 
се осигуряват подходящи и достатъчно ресурси за 
минимизиране на рисковете в рамките на разумното и 
възможното. 

›  Отговорностите за здравето и безопасността се 
дефинират за ръководителите, служителите и трети 
страни, за да разберат своя ангажимент. 

›  Нашите дейности се поддържат с добър вътрешен 
ред, което допринася за предотвратяване на злополуки. 

›  Ние спазваме всички приложими местни закони и 
разпоредби в държавите, където Винербергер 
присъства, както и поддържаме и прилагаме нашите 
собствени стандарти и насоки за безопасност. 

Ние, членовете на борда, изцяло заставаме зад тази 
политика и подкрепяме всички, които я изпълняват.
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