מדיניות הבטיחות של קבוצת חיפה
הנהלת קבוצת חיפה שמה כמטרה מרכזית את קידום בטיחות עובדיה ,קבלניה ולקוחותיה בארץ ובעולם.
מדיניות הבטיחות מהווה חלק בלתי-נפרד מאסטרטגיית החברה וכוללת את העקרונות הבאים:
1

מיגון ומניעה

מניעת תאונות עבודה והגנה על כלל העובדים בחברה או מטעמה,
הינם מרכיבים חשובים ,חיוניים ומרכזיים בתרבות הארגונית בחיפה.
הקפדה על בטיחות הנה תנאי מוקדם לביצוע כל עבודה שהיא בתחומי
החברה .כל מנהל/עובד אחראי לבצע ולנהל את משימותיו בצורה
בטוחה ,תוך העדפה של הבטיחות על פני שיקולים תפעוליים.

2

מילוי מלא של דרישות רגולטוריות

הנהלת החברה רואה עצמה מחויבת לפעול לשמירה ומילוי קפדני של
דרישות החוקים ,התקנות ,הצווים וכללי המקצוע המתייחסים לבטיחות,
לבריאות תעסוקתית ולסביבה ,הקיימים ותקפים במדינה .החברה תנקוט
באמצעים הנדרשים כדי לאכוף שמירה על דינים אלו על ידי כל מנהלי
החברה ועובדיה בכל הדרגים.

3

תאום ואחידות אירגונית

ניהול הבטיחות בקבוצת חיפה מבוסס על ראיה מערכתית כוללת,
תוך התאמה לתנאים ודרישות מקומיות בכל אחת מחברות הבנות
ואתרי הייצור השונים .כל זאת במטרה ליצור אחידות ארגונית בטיפול
ובהתמודדות עם נושא הבטיחות .מטרת ניהול הבטיחות לסייע ולתת
לכל המנהלים את הכלים לנהל את כלל נושאי הבטיחות ביעילות ,תוך
התאמה לתנאים המיוחדים בכל אתר.

4

מניעת סיכונים

החברה חותרת לשיפור בפעילותה בנושאי הבטיחות והבריאות
התעסוקתית ,ותפעל בצורה מתמדת ונחושה לניהול וצמצום מרבי
של הסיכונים הקיימים בתהליכי הייצור ובמגוון הפעילויות המתקיימות
באתרי הקבוצה לרמה קבילה.

5

השקעה בבטיחות

החברה תנקוט באמצעים ניהוליים וטכנולוגיים ,תקבע יעדים מדידים
וסדרי עדיפויות ,ותקדיש את הזמן והמשאבים הנדרשים כדי לסייע
למנהלים באתרים להבטיח סביבת עבודה בטוחה ונקיה ממפגעים.
כל זאת תוך שאיפה למזעור חומרתם של אירועי בטיחות באם
יתרחשו באתרים חרף המאמצים למניעתם.

6

תהליכי הפקת לקחים

תקוים פעילות מתמדת ושיטתית של חקירה והפקת לקחים מתאונות
ואירועי בטיחות ואף מאירועי “כמעט תאונה”.

7

אכיפה ואחריות ניהולית

מנהלי חברות הבנות והמפעלים אחראים לניהול ואכיפת הבטיחות
בתחומם ,ולשיתוף העובדים בביצוע הפעילות בנושא הבטיחות.

8

יישום איכותי

כל דרגי הניהול באתרים ובפיקוח על האתרים אחראים ליישום מדיניות
הבטיחות בחברה ,לניהול ,ולבקרה על הבטיחות בתחומם .על המנהלים
להוות דוגמא אישית למעורבות יזומה בנושא קריטי זה.

9

אחריות אישית

על כל עובד מוטלת האחריות :
• לעבוד בצורה בטוחה תוך שימוש בכל אמצעי הבטיחות וההגנה
שסופקו לו.
• לדווח למנהליו על כל בעיה בטיחותית שנתקל בה.
• להימנע מכל פגיעה או שימוש לרעה בכל אמצעי שסופק או הותקן
להבטחת בטיחותו ובריאותו.
• לעצור באופן מידי כל פעולה שאינה תואמת את נהלי הבטיחות
במפעל.

10

מחויבים להצלחה

הצלחת פעילות הבטיחות נשענת על מחויבות ושיתוף פעולה מלא
של כל מנהל ועובד בחברה וקבלנים העובדים באתריה.
מדיניות זו נבחנת באופן רצוף ,מופצת ומוסברת
לכלל עובדי החברה וזמינה לציבור.
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