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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. Náš globální 
provoz a geograficky rozdělená pracovní síla si osvojuje naši základní hodnotu „bezpečnost je priorita“, jako 
neustálý přístup ke všemu, co děláme. 

Společnost ALS Limited se zavázala k neustálému zlepšování našich systémů správy a výkonu v oblastech 
zdraví a bezpečnosti. Cílem je identifikovat, kontrolovat a eliminovat rizika, zranění, nemoci a psychologická 
rizika na pracovišti. 

Snažíme se toho docílit: 

• zajištěním souladu s legislativou a současnými průmyslovými standardy a tam, kde místní úřady 
neposkytují adekvátní kontrolu, aplikujeme firemní standard BOZP, jako minimální cíl našeho úsilí, 

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

• Pravidelným vyhodnocováním našich zpráv o incidentech a klíčových indikátorů v oblasti zdraví a 
bezpečnosti, které jsou zaznamenány v našem portálu, abychom mohli identifikovat trendy v našem 
výkonu v oblasti zdraví a bezpečnosti,  

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

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

• efektivním konzultováním a komunikováním s našimi zaměstnanci, smluvními partnery a jejich 
jmenovanými zástupci k získání odsouhlaseného přístupu k řízení nebezpečí na pracovišti a prevencí 
nebezpečných postupů, včetně psychologických rizik, 

• monitorováním a hodnocením našeho programu pro zdraví, bezpečnost a duševní pohody prováděním 
pravidelných auditů a prohlídek a  

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

Autorizoval:  

 

Raj Naran 

Generální ředitel 

 

Datum: 21. září 2021. 
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Snažíme se toho docílit:

 y zajištěním souladu s legislativou a současnými 
průmyslovými standardy a tam, kde místní úřady 
neposkytují adekvátní kontrolu, aplikujeme firemní 
standard BOZP, jako minimální cíl našeho úsilí,

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

 y Pravidelným vyhodnocováním našich zpráv o 
incidentech a klíčových indikátorů v oblasti zdraví 
a bezpečnosti, které jsou zaznamenány v našem 
portálu, abychom mohli identifikovat trendy v 
našem výkonu v oblasti zdraví a bezpečnosti, 

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

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

 y efektivním konzultováním a komunikováním s 
našimi zaměstnanci, smluvními partnery a jejich 
jmenovanými zástupci k získání odsouhlaseného 
přístupu k řízení nebezpečí na pracovišti a 
prevencí nebezpečných postupů, včetně 
psychologických rizik,

 y monitorováním a hodnocením našeho programu 
pro zdraví, bezpečnost a duševní pohody 
prováděním pravidelných auditů a prohlídek a 

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