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Zásady zdraví a bezpečnosti 

Společnost ALS Limited nahlíží na svou povinnost poskytovat bezpečné a zdravé pracoviště pro 

všechny zaměstnance, smluvní partnery a návštěvníky jako na zásadní pro svůj dlouhodobý 

úspěch.  

Jsme oddáni zajištění, že všechna zařízení uspokojují místní právní požadavky a firemní základní 

standard BOZP, který se vztahuje na všechna pracoviště po celém světě. 

Společnost ALS Limited usiluje o trvalé zlepšování své výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti 

s cíle eliminace zranění a nemocí souvisejících s prací: 

• dodržováním firemního základního standardu BOZP, 

• vývojem a kontrolováním měřitelných cílů, které podporují trvalé zlepšování naší 

výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti, 

• zajištěním dodržování legislativních a současných odvětvových předpisů, 

• reportováním, vyšetřováním, diskutováním a učením se ze všech incidentů BOZP, 

• poskytováním všem novým zaměstnancům a smluvním partnerům komplexního úvodu 

a trvalého školicího programu, 

• efektivním konzultováním a komunikováním s našimi zaměstnanci a smluvními partnery 

k získání odsouhlaseného přístupu k řízení nebezpečí na pracovišti a prevencí 

nebezpečných postupů, 

• monitorováním a hodnocením našeho programu pro zdraví a bezpečnost prováděním 

pravidelných auditů a prohlídek a 

• periodickým revidováním našich zásad a postupů k udržení jejich relevance. 

Místní bezpečnostní programy propojené se základním standardem BOZP jsou podporovány naší 

klíčovou hodnotou „Bezpečnost jako priorita“. 

Autorizoval:  

 

Raj Naran 

Generální ředitel 

 

Datum: 26. září 2017. 
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ZÁSADY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI
Společnost ALS Limited 
nahlíží na svou 
povinnost poskytovat 
bezpečné a zdravé 
pracoviště pro všechny 
zaměstnance, smluvní 
partnery a návštěvníky 
jako na zásadní pro 
svůj dlouhodobý 
úspěch.

Jsme oddáni zajištění, 
že všechna zařízení 
uspokojují místní 
právní požadavky 
a firemní základní 
standard BOZP, 
který se vztahuje na 
všechna pracoviště po 
celém světě.

Datum: 26. září 2017.

Společnost ALS Limited usiluje o trvalé zlepšování své výkonnosti 
v oblasti zdraví a bezpečnosti s cíle eliminace zranění a nemocí 
souvisejících s prací:

 � dodržováním firemního základního standardu BOZP,

 � vývojem a kontrolováním měřitelných cílů, které podporují trvalé 
zlepšování naší výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti,

 � zajištěním dodržování legislativních a současných odvětvových 
předpisů,

 � reportováním, vyšetřováním, diskutováním a učením se ze všech 
incidentů BOZP,

 � poskytováním všem novým zaměstnancům a smluvním 
partnerům komplexního úvodu a trvalého školicího programu,

 � efektivním konzultováním a komunikováním s našimi 
zaměstnanci a smluvními partnery k získání odsouhlaseného 
přístupu k řízení nebezpečí na pracovišti a prevencí nebezpečných 
postupů,

 � monitorováním a hodnocením našeho programu pro zdraví a 
bezpečnost prováděním pravidelných auditů a prohlídek a

 � periodickým revidováním našich zásad a postupů k udržení jejich 
relevance.

Místní bezpečnostní programy propojené se základním standardem 
BOZP jsou podporovány naší klíčovou hodnotou „Bezpečnost jako 
priorita“.

Autorizoval:      Raj Naran, Generální ředitel
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