Політика з охорони праці
Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» є лідером ринку з виробництва дріжджів в
Україні та розробляє продукцію на основі дріжджової клітини.
Політика ПрАТ «Компанія Ензим» є основою для встановлення цілей у сфері охорони праці,
враховує вплив зовнішніх факторів, вимоги зацікавлених осіб, дотримується норм чинного
законодавства з охорони праці і здійснює поступову адаптацію до норм та принципів ЄС в
напрямку гігієни та промислової безпеки.
Для цього Компанія розробила та впровадила систему менеджменту охорони праці, яка
базується на наступних принципах:
життя і здоров’я працівників є пріоритетним питанням політики;
компанія є відповідальною за створення належних, безпечних і здорових умов праці;
компанія постійно підвищує рівень промислової безпеки шляхом забезпечення технічного
контролю за станом виробництва, технологічних процесів і продукції;
нещасний випадок, що стається на виробництві, чи випадок професійного захворювання є
предметом внутрішнього розслідування та предметом обговорення і прийняття превентивних
заходів ;
компанія фінансує заходи з охорони праці на покращення умов та безпеки праці;
відповідальні особи проводять інструктажі, навчання з метою підвищення кваліфікації
працівників з питань охорони праці;
компанія використовує світовій досвід в організації роботи щодо покращення умов і
підвищення рівня безпеки праці.
Керівництво Компанії одним із пріоритетних завдань визначає гарантувати безпечну систему
виробництва і приймає надійні запобіжні заходи відповідно до основних принципів гігієни та
промислової безпеки, оцінює і враховує можливі ризики.
Попередження небезпеки є основним принципом діяльності і інтегрується на усіх рівнях Компанії,
серед менеджерів та працівників.
Керівництво Компанії вважає заходи безпеки невід’ємною частиною щоденної роботи кожного із
своїх працівників, а також працівників підрядних організацій. Усі заходи впроваджуються через
постійне покращення безпеки та умов праці на кожному робочому місці.
Компанія забезпечує безпеку та охорону праці своїх працівників, інформуючи їх про загальні та
можливі ризики на робочому місці. Крім того, Компанія надає усі засоби для індивідуального та
колективного захисту та для забезпечує можливість періодичної перевірки здоров’я працівників.
Головною метою Компанії є відсутність травматизму і аварійних ситуацій та високий рівень
здоров’я працівників.
Цією політикою ми демонструємо і підтверджуємо свої зобов’язання у постійному поліпшенні
системи менеджменту охорони праці та підвищення рівня безпеки.
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