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Politica privind sănătatea și
securitatea în muncă
În calitate de companie de construcţii ce activează pe plan global, Skanska îşi propune să devină
lider global în domeniul siguranţei în construcţii prin monitorizarea continuă a indicatorilor
măsurabili în măsură să ne apropie de obiectivul nostru: crearea unui loc de muncă fără
accidente.
La Skanska noi credem că toate accidentele pot fi prevenite şi că managementul la nivel superior este
responsabil de a institui organizarea şi procesele necesare pentru a îndeplini acest angajament.
Ne luam acest angajament de a crea un loc de muncă fără accidente prin :
•

•

•

•
•

•

Asigurarea unui management clar şi vizibil în cuprinsul întregii organizaţii. Recunoaştem faptul că
pentru a ajunge la excelenţă în managementul şi implementarea siguranţei, preşedinţii unităţilor şi
echipele de conducere ale acestora trebuie să dea dovadă de leadership şi să ofere un exemplu, în
măsură să demonstreze angajamentul lor pentru sănătate și securitate în muncă.
Dezvoltarea unei culturi a sănătății și securității în muncă în cadrul tuturor unităţilor noastre care pe
de o parte să promoveze comportamente proactive şi gestionarea riscurilor referitoare la siguranţa
angajaţilor noştri iar pe de alta să încurajeze aceste practici chiar şi în afara orelor de lucru.
Măsurarea indicatorilor de performanta va deveni un proces natural în cadrul operaţiunilor noastre.
Implementarea unei structuri organizaţionale şi a proceselor necesare pentru a asigura necesarul de
personal cu competenţe în domeniul sistemelor de siguranţă în cadrul întregii organizaţii prin
includerea abilităţilor referitoare la siguranţă în evaluarea personalului cu atribuţii operaţionale.
Colaborarea cu furnizorii, contractorii şi partenerii noştri în scopul îmbunătăţirii nivelului lor de
sănătate și securitate în muncă prin măsurarea şi monitorizarea indicatorilor specifici.
Asumarea rolului de agent al schimbării în toate locurile unde activăm prin construirea de
parteneriate cu guvernele, factorii de decizie, companiile şi grupurile industriale relevante pentru
elaborarea de legi, reglementări şi politici în măsură să îmbunătăţească siguranţa în domeniul
construcţiilor. Skanska va fi un agent activ în promovarea bunelor practici în industria în care
activează.
Angajarea într-un dialog deschis cu toate părţile implicate despre impactul activităţii noastre cu
scopul îmbunătăţirii continue a măsurilor de siguranţă.

Prin asumarea acestui angajament de a atinge excelenţa în domeniul siguranţei, confirmăm angajaţilor
noştri că vom respecta şi ne vom îngriji de siguranţa lor permanent.
În urmărirea dezideratului nostru de a crea un mediu de lucru cu zero accidente ne-am propus
obiectivul de a atinge o proporţie a accidentelor care au ca rezultat absenţa de la locul de muncă de
mai puţin de un astfel de accident la fiecare milion de ore lucrate la finalul anului 2015.
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