Politika společnosti FIRECLAY, spol. s r.o.
v oblasti kvality, ochrany životního prostředí,
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Společnost FIRECLAY, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 privatizací stavební údržby
Chemopetrolu, a.s., Litvínov. Společnost se zabývá zemními a šamotářskými pracemi v
oblasti chemického průmyslu, prováděním stavebních prací v oboru pozemní a průmyslové
stavby a výrobou plastových výplní otvorů.
Prioritou společnosti je poskytovat služby zaměřené na vysokou kvalitu s ohledem na
bezpečnost práce a šetrný přístup k životnímu prostředí. V rámci této politiky kvality,
environmentální politiky a politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se společnost
FIRECLAY, spol. s r.o. zavazuje:

›

Dodržovat platná ustanovení právních předpisů a jiných požadavků, které se
vztahují k předmětu činnosti společnosti z hlediska ochrany životního
prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kvality poskytovaných
služeb.

›

Integrovaný systém (podle norem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007) využívat pro řízení společnosti, neustále ho zlepšovat a
zvyšovat jeho efektivnost.

›

Aktivně spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami na zvyšování
kvality poskytovaných služeb, ochraně životního prostředí a bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci. Seznamovat zákazníky a partnery se
zásadami a postupy, které společnost v rámci managementu kvality,
environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce a
ochrany zdraví při práci uplatňuje.

›

Trvale vzdělávat, vést a motivovat své zaměstnance k neustálému zvyšování
znalostí a dovedností tak, aby bylo zaručeno splnění cílů, které si společnost
klade v oblasti kvality, v oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

›

Využívat takové technologie a technická zařízení, která umožní zvyšovat
ochranu životního prostředí a zajišťovat bezpečnost práce a ochranu zdraví
při práci při zachování kvality poskytovaných služeb.

›

Při provádění veškerých stavebních činností je postupováno tak, aby byly
minimalizovány dopady těchto činností na pohodu, zdraví a bezpečnost
obyvatel a dalších zainteresovaných osob.

›

Vyhodnocovat vliv plánovaných činností, výrobků a služeb společnosti na
životní prostředí a předcházet tak poškozování a znečišťování životního
prostředí.

›

Zajistit šetrné čerpání přírodních zdrojů (materiálů, paliv a energie),
s ohledem na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb a zvyšovat využití
produktových odpadů vznikajících činností společnosti

›

Vytvořit svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, které zajistí
bezpečný výkon práce, předcházení vzniku úrazů a poškození jejich zdraví.

›

›

Trvale snižovat riziko vzniku havárií s možností dopadu na životní prostředí a
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Vylučovat nebo snižovat
zbytečná a nepřijatelná rizika, volit optimální bezpečnostní opatření,
reagovat a adaptovat činnosti firmy na změny probíhající uvnitř i vně firmy.

Tato politika a její vyhlášení je základním kamenem integrovaného systému řízení
společnosti, který zahrnuje řízení kvality, environmentálního řízení a řízení bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při práci. Politika vyjadřuje jednoznačný postoj společnosti FIRECLAY, spol.
s r.o. k ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a
poskytování kvalitních služeb.
Tato integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti FIRECLAY, spol. s
r.o. s účinností od data jejího vyhlášení.
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