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Ruukki Construction

Політика безпеки
Ми в Ruukki Construction:
· Забезпечуємо надійне, безпечне та здорове робоче середовище для наших

співробітників, підрядників та відвідувачів, які працюють або знаходяться
на наших заводах,  будівельних майданчиках та в іншому робочому
оточенні;

· Несемо персональну відповідальність за безпеку під час виконання робіт,
що є основною передумовою праці в компанії  Ruukki;

· Забезпечуємо безпечні умови праці для всіх видів діяльності і рішень в
рамках усієї компанії та трудового законодавства;

· Постійно вдосконалюємо наші процедури, як складову системи
управління, для досягнення поставлених цілей щодо безпеки;

· Постійно ведемо діалог з усіма нашими співробітниками, робочими
групами або їх представниками, щоб забезпечити участь та прихильність
до роботи з безпеки на всіх рівнях;

· Вважаємо, що всі нещасні випадки можливо запобігти. Метою компанії є
повна відсутність нещасних випадків, травм та виробничих захворювань,
тому для її досягнення:

− Подаємо приклад для інших;
− Піклуємось, щоб всі співробітники були забезпечені всіма необхідними

засобами та знаннями;
− Зупиняємо роботу колег і підрядників та звертати їхню увагу на небезпеку,

коли вони порушують або не дотримуються встановлених правил безпеки;
− Поліпшуємо фізичне та психологічне благополуччя співробітників;
− Систематично виявляємо та усуваємо чинники, які могли б стати передумовою

небезпечних ситуацій та нещасних випадків.

Наші клієнти та користувачі будівель:
· Отримають безпечні і надійні промислові товари та послуги;
· Впевнені, що всі наші дії, в тому числі на території замовника,

виконуються безпечними методами.
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