ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА,
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
Ние, ръководството на Хит ООД, разглеждаме ефективната политика по качество, околна среда, здраве и
безопасност при работа като база за успешната реализация на мисията на нашата компания – изграждане на
честен и устойчив бизнес и предлагане на продукти и услуги с най-високо качество, като по този начин се стремим
да издигнем пазара на по-високо ниво и да вдъхновяваме своите клиенти, сътрудници и партньори да се развиват
и да бъдат съпричастни към нашия стремеж за усъвършенстване.
Политиката на ръководството на Хит ООД по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа е
ориентирана към постигането на високи резултати - както по отношение на професионализма, качеството на
предлаганите продукти и услуги, така и по отношение на околната среда, здравето и условията на труд. За нас
поддържането и непрекъснатото подобряване на Интегрираната система за управление са ключът към
реализирането на тази политика.
Принципите, които прилагаме в управлението на “Хит” ООД са:
•

Насоченост към клиента

•

Лидерство

•

Приобщаване на служителите

•

Процесен подход

•

Системен подход на управление

•

Непрекъснати подобрения

•

Вземане на решения основани на факти

•

Мислене основано на риска

•

Взаимноизгодни отношения с доставчиците

•

Създаване и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд

•

Свеждане до минимум отрицателното въздействие върху околната среда

За реализиране на тези принципи, ръководството на Хит ООД поема следните ангажименти:
1. Непрекъснато удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни и стремеж за постигане
на устойчиво развитие чрез управление на бизнес процесите по екологосъобразен начин, както и чрез
въвеждане на мерки за опазване на околната среда и непрекъснато намаляване и предотвратяване на нейното
замърсяване от дейностите на дружеството, за превенция и предотвратяване на нараняване и заболяване.
2. Осигуряване на ефективна организация във всички сфери на нашата дейност, съобразена с планираната
резултатност по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.
3. Стриктно придържане към правилата, регламентирани от законовите и нормативни документи, приложими за
процесите, изпълнявани от Хит ООД, за аспектите на околната среда и за безопасните условия на труд и
постигане съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, здравето и безопасността
при работа.
4. Пълно, точно и постоянно дефиниране и осъществяване правата и задълженията на персонала, ефикасно
обучение и прилагане на принципите, методите и регламентите на разработената и въведена ИСУ.
5. Изграждане на висока отговорност на нашите сътрудници към качеството на предлаганите продукти и услуги,
повишаване на тяхната заинтересованост към проблемите по опазване на околната среда, здравето и
безопасността при работа и мотивиране на ангажирано поведение спрямо екологията и условията на труд
6. Подобряване резултатността на извършваната дейност, планиране и въвеждане на организационни
подобрения, оптимизиране на използваните ресурси, повишаване на енергийната ефективност и минимизиране
на отпадъците.
7. Прилагане на ефикасни действия за овладяване на рисковете и възможностите, адекватно и своевременно
обследване на инциденти и злополуки, възникнали по време на работа.
8. Трайно въвличане на нашите доставчици в процеса за подобряване и повишаване на изискванията към
качеството на предоставяните от тях продукти и услуги и поставяне на изисквания по отношение на околната
среда, здравето и безопасността при работа както пред тях, така и към клиентите и други заинтересовани
страни.
9. Осигуряване на ресурси за функциониране, поддържане, периодичен преглед и постоянно подобряване
ефикасността на въведената ИСУ и на дейностите в Хит ООД.
С настоящото декларираме личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество,
околна среда, здраве и безопасност при работа.
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