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 основа 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 същевременно вдъхновяваме своите клиенти, работници, сътрудници и партньори да се развиват и
да бъдат съпричастни към нашия стремеж за устойчиво развитие.
Политиката на Хит ООД по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа е ориентирана
към постигането на високи резултати, изграждането на трайни, взаимоизгодни партньорства,
поддържането на здравословна и безопасна работна среда, стремеж за опазване на околната среда.
Нашето убеждение, че за постигането на всичко това, трябва да следваме най-добрите световни
практики и стандарти, намира израз в Интегрирана система за управление на Хит ООД, създадена в
съответствие с международните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.
Принципите, които прилагаме в управлението на Хит ООД са:


Насоченост към клиента



Лидерство



Приобщаване на служителите



Процесен подход



Непрекъснати подобрения



Вземане на решения основани на факти



Управление на взаимоотношенията



Здравословна и безопасна работна среда



Устойчиво развитие

За реализиране на тези принципи, ръководството на Хит ООД поема следните ангажименти:
1. Удовлетворяване на изискванията на клиенти и други заинтересовани страни.
2. Осигуряване на организация и ресурси за функциониране, поддържане, периодичен преглед и
постоянно подобряване на Интегрираната система за управление и за постигане на фирмените
стратегии и цели по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.
3. Стриктно изпълнение на законовите и други изисквания, приложими към дейността на Хит ООД,
включително свързаните с осигуряването на здравето и безопасността при работа и с опазването на
околната среда.
4. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предотвратяване на свързани с
работата наранявания и заболявания чрез прилагане на система от ефикасни действия и мерки за
премахване на опасностите и намаляване на рисковете за здравето и безопасността при работа.
5. Консултиране и участие на работниците на всички нива и функции при разработването,
планирането, внедряването, оценяването на резултатността и действията за подобряване на
системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд в Хит ООД.
6. Възпитаване в нашите работници на отговорно отношение към качественото изпълнение, опазването
на околната среда, на здравето и безопасността при работа, насърчаване на ангажирано поведение
спрямо екологията и условията на труд.
7. Опазване на околната среда чрез предотвратяване на замърсяване, отговорно използване на
ресурси, минимизиране на отпадъците, повишаване осъзнатостта на работници, клиенти, доставчици
и други заинтересовани страни, включване на критерии за екологосъобразност при избора на
суровини, материали, доставчици.
8. Постоянно подобряване на Интегрираната система за управление: планиране, измерване и
повишаване на резултатността, планиране и внедряване на подобрения.
9. Отговорност при избора на доставчици и подизпълнители: поставяне на ясни изисквания към тях,
непрекъснато наблюдение и оценка на изпълнението въз основа на обективни критерии.
С настоящото декларираме личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по
качество, околна среда, здраве и безопасност при работа.

Управители „Хит“ ООД:

Първомайци, 26.11.2020 г.

