POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA, ŚRODOWISKA I JAKOŚCI
(W DALSZEJ CZĘŚCI ZWANA SHEQ)
GRUPA SARENS UNIKNIE WYRZĄDZANIA SZKÓD ODNOSZĄCYCH SIĘ DO LUDZI
I ŚRODOWISKA ZAPEWNIAJĄC NASZYM KLIENTOM WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI

Polityka SHEQ ma na celu zapewnienie zgodności z misją i wartościami Sarens, gdzie "Oddanie bezpieczeństwu" oznacza zapewnienie,
że szkoda nie zostanie wyrządzona pracownikom, kontrahentom, usługodawcom ani środowisku, aktywom Sarens, a także że
społeczeństwo nie zostanie dotknięte skutkami jego działalności, infrastruktury i wszelkich działań operacyjnych w zakresie podnoszenia
ciężkich przedmiotów, transportu specjalnego, montażu, demontażu i konserwacji w przemyśle i infrastrukturze.

ZAŁOŻENIA POLITYKI SHEQ

Kierownictwo Sarens i wszyscy pracownicy są zaangażowani w zapewnienie dobrobytu i ochronę życia ludzkiego, troskę o ochronę
środowiska, ochronę majątku i zadowolenie klienta poprzez zastosowanie naszego cyklu Zaplanuj - Zrób - Sprawdź - Działaj (PDCA)
i naszego Kodeksu Postępowania we wszystkich działaniach Sarens.
Sarens zintegrował wymogi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i jakości we wszystkich działaniach; a szczególnie
w Procedurze Zarządzania Projektami Sarens (SPM) i trosce o konserwację zapobiegawczą, tak aby podejmowane decyzje zapewniały
uwzględnienie rozwoju gospodarczego, jakości środowiska i równości społecznej, aby stale poprawiać wydajność i spełniać wymagania
interesariuszy.
Zobowiązanie Sarens co do zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem i jakością jest osiągane poprzez:
1.

wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z ISO9001:2015, ISO14001:2015,
OHSAS18001: 2007 i SCC * P 2008/5.1 (Benelux).

2.

osiągnięcie zgodności z obowiązującym ustawodawstwem i innymi wymaganiami, do których Sarens się zobowiązuje
i w przypadku ich braku, ustalanie wewnętrznych standardów w celu spełnienia celów tej polityki.

3.

odpowiedź na potrzeby i oczekiwania klientów i interesariuszy Sarens.

4.

ustalanie celów SHEQ i mierzenie naszych wyników (KPI) w stosunku do nich, w celu ciągłego doskonalenia.

5.

okresowy nadzór medyczny oparty na ryzyku w odniesieniu do wszystkich pracowników Sarens, w celu monitorowania
i zarządzania ryzykiem BHP, nieodłącznie obecnym w charakterze działalności naszej firmy.

6.

szkolenie w zakresie SHEQ i szkolenie behawioralne oparte na bezpieczeństwie dla wszystkich pracowników.

7.

zapewnienie, że nasi dostawcy i usługodawcy spełniają wymogi Sarens odnośnie SHEQ i postępują zgodnie z nimi.

8.

promowanie otwartej komunikacji ze wszystkimi interesariuszami i dzielenie się naszą wiedzą na temat SHEQ.

9.

prawdziwa odpowiedzialność za wszystkich naszych menedżerów i pracowników w wykonywaniu i śledzeniu naszych celów
SHEQ.

10. projektowanie, konstruowanie i świadczenie naszych usług w bezpieczny, wydajny i przyjazny dla środowiska sposób.
Wdrażanie polityki w praktyce:
Aby wprowadzić tę politykę w życie i uniknąć incydentów i wypadków, opracowano i wdrożono zasady Sarens 10 Zasady Ratowania Życia
(LSR). Od wszystkich pracowników oczekuje się wykonywania swojej pracy zgodnie z filozofią firmy i przestrzegania wszystkich
obowiązujących procedur i instrukcji, w tym procedury Zatrzymaj się i Skonsultuj, jako ostatecznej Oceny Ryzyka w Ostatniej Chwili
(ORwOCh/LMRA) przed rozpoczęciem pracy.
W razie potrzeby kierownictwo podejmie odpowiednie kroki, stosując naszą Procedurę Zarządzania Konsekwencjami.
Oprócz pierwszego użycia sprzętu ochrony zbiorowej, wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie ubrania robocze i sprzęt ochrony
osobistej, który spełnia najwyższe standardy zgodnie z lokalnymi przepisami.
Kadra zarządzająca demonstruje wyraźną odpowiedzialność i zaangażowanie w weryfikację skuteczności naszego zintegrowanego
systemu zarządzania SHEQ poprzez regularne przeprowadzanie kontroli miejsc pracy.
System Zarządzania Sarens jest stale ulepszany dzięki audytom wewnętrznym SHEQ: lokalnym, regionalnym i grupowym oraz
audytom zewnętrznym. Unikalny Roczny Plan Działania Sarens dla każdej jednostki biznesowej jest monitorowany na comiesięcznych
spotkaniach kierownictwa i corocznym przeglądzie kierownictwa, tak aby niezbędne środki zaradcze i zapobiegawcze mogły być
szybko podjęte w celu poprawy efektów i wydajności.
Te założenia polityki są dostępne na stronie www.sarens.com i opublikowane we wszystkich naszych biurach na całym świecie. Będą one
regularnie sprawdzane (co najmniej raz w roku) przez Kierownictwo Grupy Sarens, aby zapewnić zgodność z celami Sarens i priorytetami
strategicznymi.
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