
  

 
 

 
 
 
 

ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 
Задължения 
ОРБИТ ЕООД, при изпълнение на своите дейности, се ангажира да обезпечи здравословна и 

безопасна работна среда на своите служители, доставчици и посетители. Затова ние се ангажираме: 
➢ с определяне контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението на 

здравето и безопасността при работа, както и промените в тях; 
➢ с определяне и периодично разглеждане на всички изисквания на организацията, клиентски изисквания и 

на други заинтересовани страни, свързани с управлението на здравето и безопасността при работа; 
➢ с определяне рисковете и възможностите за процесите по здраве и безопасност при работа, критериите за 

оценяване на рисковете и възможностите, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите 
действия в зависимост от оценката на риска; 

➢ с непрекъснат процес на подобрение във всички области на системата за управление на здравето и 
безопасността при работа; 

➢ с предотвратяване и намаляване на потенциални заболявания и наранявания, свързани с възникването на 
инциденти и извънредни ситуации и запазване на устойчива тенденция за работоспособността на 
служителите; 

➢ с непрекъснато подобряване условията на труд чрез премахване на опасностите и намаляване до минимум 
рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за 
здравето и безопасността, свързани с процесите и услугите на дружеството; 

➢ да познаваме и спазваме всички национални законови разпоредби за здравеопазване и трудова 
безопасност; 

➢ да предоставяме на служителите необходимото им работно облекло и лични предпазни средства съгласно 
оценката на риска; 

➢ да изпълняваме нашите задължения по отношение на техника на безопасност и трудовата безопасност 
съвместно с нашите доставчици и подизпълнители; 

➢ да извършваме редовни проверки на техниката и трудовата безопасност на всички фирмени помещения и 
съоръжения от утвърдени доставчици и подизпълнители, в съответствие с изискванията на националното 
законодателство; 

➢ да организираме периодични профилактични медицински прегледи, съгласно законовото изискване и 
предписанията на СТМ; 

➢ да осигурим достъп на всички свои служители до базова първа медицинска помощ; 
➢ всякакви злополуки по време на работа да бъдат докладвани, разследвани и записвани в регистър "Трудови 

злополуки", съгласно законовите разпоредби; 
➢ нашата цел е нула трудови злополуки и нула случаи на професионални заболявания, посредством 

прилагане на съответните законови регулации за здравословни и безопасни условия на труд. 
Комуникация 

➢ Всички служители, доставчици и/или посетители са отговорни да работят и/или се държат на работното 
място по начин, който е безопасен и в съответствие с фирмените правила и националното законодателство; 

➢ Служители, доставчици и посетители се насърчават да докладват на фирмата за потенциални опасности и 
рискове за здравето като съдействие в усилията ни да избегнем бъдещи инциденти; 

➢ Информацията се отправя към преките ръководители на складове и отдели, Личен състав, Отговорник по 
Сигурността, Отговорник Машини и съоръжения, както и Орган по здраве и безопасност; 

➢ Ангажираме се с разгласяване на настоящата политика сред персонала и техния принос за реализацията й. 
Преглед 

➢ Тази политика ще се преразглежда на годишна база за да се оцени нейната адекватност, ефикасност и 
съответствие с националното законодателство. 
 
 
      


