DARBA AIZSARDZĪBAS POLITIKA
SKONTO GROUP galvenā vērtība ir cilvēks. Līdz ar to darbinieku drošība un veselības saglabāšana ir
izvirzīta kā prioritāte visos SKONTO GROUP uzņēmumos. SKONTO GROUP apzinās, ka ilgtspējīga attīstība
ir iespējama tikai drošā darba vidē.
SKONTO GROUP mērķis ir veidot un uzturēt tādu darba aizsardzības sistēmu, kas nosaka, ka ne tikai darba
aizsardzības prasību nodrošināšana un darba vides uzlabošana ir darba devēja pienākums, bet arī veicina
katra darbinieka personīgo iesaisti drošu darba vietu veidošanā un nepārtrauktā uzlabošanā, rezultātā
sasniedzot no negadījumiem un traumām brīvu darba vidi.
Darba aizsardzības nodrošināšanas pamatprincipi:
SKONTO GROUP mērķtiecīgi strādā, lai novērstu jebkādu kaitējumu un aizsargātu savus darbiniekus un
sadarbības partnerus no drošības un veselības apdraudējumiem darba vidē:
-

Ievērojot darba aizsardzības normatīvajos aktos un standartos izvirzītās prasības;

-

Veicot regulāru darba vides iekšējo uzraudzību, t.i., iespējamo darba vides risku identificēšanu,
novērtēšanu un identificēto risku samazināšanas vai novēršanas pasākumus;

-

Regulāri apkopojot informāciju par notikušajiem un gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem un
negadījumiem darbā un arodslimībām, veicot šīs informācijas analīzi, izvērtēšanu un nosakot
pasākumus to samazināšanai;

-

Atbilstoši iekārtojot darba vidi, t.i., darbu pielāgojot indivīdam, darba vietas iekārtojuma, darba
aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā;

-

Regulāri apmācot un instruējot uzņēmumu darbiniekus par darba aizsardzību un darba
aizsardzības nozīmi darba procesu uzlabošanā un veselības saglabāšanā;

-

Nodrošinot ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem darbiniekus, kuri pakļauti
veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem;

-

Nodrošinot obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem, tādejādi regulāri vērtējot darba vides
faktoru ietekmi uz viņu veselības stāvokli;

-

Sadarbojoties ar darbiniekiem darba aizsardzības jomā, aicinot tos aktīvi piedalīties arodveselības
un darba drošības jautājumu plānošanā un pilnveidošanā, informējot par novērotām neatbilstībām
un izsakot uzņēmumu augstākajai vadībai ierosinājumus;

-

Veicinot uz atklātību vērstu iekšējo kultūru un aicinot ziņot ikvienu par iespējamiem pārkāpumiem
darba aizsardzībā, notikušiem un gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem un negadījumiem
darbā, vai arī situācijām, kas pakļauj darbinieku vai sadarbības partneri arodslimības riskam vai
nelaimes gadījumam darbā;
Ja jums ir jautājumi par šīs politikas piemērošanu vai vēlaties ziņot par neatbilstībām vai
aizdomām par neatbilstībām, esat aicināti to darīt, nosūtot e-pastu uz report@skontogroup.com,
zvanot uz tālruņa numuru 67096120 vai aizpildot speciālu formu SKONTO GROUP mājas lapā
internetā www.skontogroup.com.
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