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Politica de Securitate și Sănătate în Muncă

Paza bună trece primejdia rea

Angajații noștri joacă un rol cheie în organizație. Depunem toate eforturile pentru a le pune 
la dispoziție condiții sigure la locul de muncă. Prevederile legale din domeniul securității și 
sănătății în muncă reprezintă cadrul general pentru acțiunile noastre. În plus, am adoptat 
reguli clare în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă și, în același timp, 
periodic ținem cursuri de specialitate pentru a spori gradul de siguranță la locul de muncă.

Siguranța intră în responsabilitățile tuturor iar siguranța personală începe cu grija 

companiei, este parte integrantă a planului general de asigurare a unui loc de muncă sigur. 
Îmbunătățirea constantă a unui mediu de lucru sigur face parte din misiunea noastră.
Suntem lideri de piață în domeniu în România, precum și la nivel mondial, și conștientizăm 
responsabilitatea pe care o avem față de angajați și față de parteneri. Țintim către o 
cultură organizațională care pune accent pe importanța lucrului într-un mediu sigur; 
respectăm toate practicile de prevenție și implicăm întreg personalul în promovarea 
unei culturi solide de sănătate și securitate la locul de muncă. Din acest punct de vedere, 
ținta pentru HS Timber Group este de a nu avea nici măcar un accident de muncă.

În baza acestui obiectiv implementăm reguli clare care vin în sprijinul 
efortului de a asigura un mediu de lucru sigur pentru toți angajații.

Astfel, dorim să:

 Furnizăm proceduri și informații clare, precum și instruiri  
 periodice pentru a asigura siguranța angajaților;

 Respectăm reglementările privind securitatea, să furnizăm echipamentelor  
 de protecție necesare și să asigurăm mentenanța mașinilor și a utilajelor; 

 Prevenim accidentele și cazurile de îmbolnăvire la locul de muncă. 

Responsabilitatea pentru implementarea acestei politici, pentru îmbunătățirea 
continuă în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă și atingerea țintei de 
a nu avea accidente este nu doar a conducerii companiilor din HS Timber Group ci 
înainte de toate a tuturor angajaților. Astfel, semnalarea problemelor, a riscurilor 
și măsurilor ce trebuie luate pentru sănătate și siguranță în muncă este încurajată 
și apreciată. E vorba de sănătatea noastră, cu toții trebuie să avem grijă. 

Sucursalele pot adopta ghiduri și standarde mai detaliate. 
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