Deklaracja w sprawie polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Polityką Computacenter jest ustanowienie i utrzymywanie warunków, na tyle na ile jest
to możliwe, które zawierają wiążące zobowiązanie do eliminacji i/lub redukcji zagrożeń
dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, klientów, dostawców, kontrahentów, gości i
społeczeństwa.
Podejście do zdrowia i bezpieczeństwa opiera się na identyfikacji i kontroli zagrożeń
oraz zapobieganiu wypadkom, szczególnie tym, które powodują zły stan zdrowia,
obrażenia ciała oraz uszkodzenia sprzętu i mienia. Zgłoszenia zdarzeń potencjalnie
wypadkowych (tj. zidentyfikowanych niebezpiecznych działań lub warunków) są również
badane, ponieważ Computacenter uznaje to za podstawową metodę unikania
przyszłych incydentów. Takie podejście jest ważną i integralną częścią efektywnego
funkcjonowania firmy.
Computacenter jest świadome, że nie wystarczy ogólne oświadczenie dotyczące
polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, ale szczególnie ważne jest, aby wszyscy
zainteresowani byli świadomi swoich obowiązków w zakresie wdrażania tej polityki.
Wszyscy bezpośredni przełożeni / kierownicy / menadżerowie muszą zapewnić, że
dyrektywa i zawarte w niej wymogi dotyczące bezpiecznych praktyk i warunków pracy
są wdrażane w obszarach, za które są odpowiedzialni.
W uzupełnieniu powyższych ustaleń Computacenter zobowiązuje się:
•

utrzymywać kulturę konsekwentnej, ciągłej poprawy wyników w zakresie zdrowia i
bezpieczeństwa oraz zachęcać wszystkich pracowników do demonstrowania
wzorcowych zachowań w zakresie bezpieczeństwa w każdym momencie;

•

promować uczestnictwo i konsultacje pomiędzy pracownikami i kierownictwem w
kwestiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

•

zapewniać niezbędne zasoby w zakresie finansów, sprzętu, personelu i czasu,
aby zapewnić wdrożenie i dalszy rozwój polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

•

prowadzić i monitorować internetowy rejestr przepisów, których należy
przestrzegać, co obejmuje zobowiązanie do pełnego przestrzegania wymogów
prawnych i innych wymogów ustawowych.

•

Dział Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska firmy Computacenter (CC HSE) jest
odpowiedzialny za politykę i wyznaczanie celów w zakresie poprawy BHP.

Pracownicy muszą w rozsądnym zakresie dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz
zdrowie i bezpieczeństwo innych osób, na które mogą mieć wpływ ich działania lub
zaniechania. Wszyscy pracownicy rozumieją, że naruszenie tej polityki może skutkować
postępowaniem dyscyplinarnym.
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