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1. Taust ja eesmärk
Töötervisehoiu ja tööohutuse alane vastutus on Bonava Groupi töös lahutamatu osa. Töötervisehoiu ja tööohutuse küsimuste edukas korraldamine on Bonava jaoks äris oluline komponent.
Käesolev eeskiri ning Bonava Groupi käitumiskoodeks on alustalaks tagamaks tööohutus ja töötervisehoid
kõigile Bonava Groupi töötajatele ja alltöövõtjatele kõigis meie tegevustes, igal ettevõtte tasandil ning kõigis
riikides, kus tegutseme.

2. Eeskirja avaldus
Bonava Group on võtnud ülesandeks kõrvaldada kõigis meie tegevustes oht tõsisele kahjule ning säilitada
meie inimeste motivatsioon ja tööohutus.
Järgnevate meetodite abil loome iga päev hea ning ohutu töökeskkonna:
•

Tegutseme selle nimel, et vastaksime kõigile töötervisehoiu ja tööohutusega seotud seadustele ja regulatsioonidele.

•

Ohutu töötamine on tingimus kõigile töötajatele, varustajatele ja hankijatele.

•

Töötervisehoiu ja tööohutusega seotud küsimused on integreeritud juhtimisse ja ettevõtte igapäevastesse
toimingutesse.

•

Töötervisehoiu ja tööohutusega seotud toimingud põhinevad riskide süstemaatilisel hindamisel, mida
viiakse ettevõtte töötajate seas korrapäraselt läbi.

•

Edendame pidevalt kogu ettevõtte töötervisehoiu ja tööohutuse kultuuri; töötervisehoiu ja tööohutusega
seotud tegevused on ennetavad ja tõkestavad ning realiseeruvad ettevõtte, meie töötajate ja vahendajate
vahelise koostöö kaudu:

•

Bonava Groupi juhtkond vastutab kõigi töötajate pideva töötervisehoiu ja tööohutusalase hariduse ning
koolituse edendamise eest ning vaatab pidevalt võimalike paranduste tegemiseks üle koolitusprogrammi

•

Kõigile õnnetusjuhtumitele antakse hinnang; teadmisi ja omandatud kogemusi jagatakse grupi erinevates
tegevusharudes.

Need avaldused täiendavad ja on vastavuses Bonava Groupi käitumiskoodeksiga.
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3. Asjakohane üksus
See eeskiri kehtib kõigile Bonava Groupi sidusrühmadele, sealhulgas järgmistele:
•

Kõik Bonava Groupi töötajad

•

Kõik Bonava Groupi tarnijad ja alltöövõtjad.

4. Rollid ja kohustused
Iga Bonava Groupi äriüksuse juht vastutab oma ettevõttes antud töötervisehoiu ja tööohutuse eeskirja
täideviimise eest. Grupi töötervisehoiu ja tööohutuse üksus vastutab antud eeskirja sisu eest.

5. Täitmise kontrollimine
Bonava Group kontrollib pidevalt mitmeid töötervisehoiu ja tööohutusega seotud näitajaid ning vaatab korrapäraselt üle selle eesmärgid, et toiminguid ja võimalusi pidevalt parandada.

6. Viited
Bonava Groupi käitumiskoodeks.
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