Πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ)
του Ομίλου ΤΙΤΑΝ
Οι περιφερειακές στρατηγικές και τα προγράμματα θα ενσωματώνουν όλα τα
στοιχεία του Ομιλικού Πλαισίου ΥΑΕ:
1. Τήρηση της νομοθεσίας, των κανονισμών, των Ομιλικών προτύπων και
δεσμεύσεων.
2. Συνολική προσέγγιση της ΥΑΕ που συμπεριλαμβάνει όραμα, στρατηγική,
βελτίωση συμπεριφοράς, ορατή ηγεσία της Διοικήσεως, διαχείριση της
απόδοσης, υπευθυνότητα σχεδιασμός ανθρωπίνων πόρων, εκπαίδευση,
προγραμματισμός εξέλιξης προσωπικού,

ενδοεταιρική και εξωτερική

επικοινωνία, εξαγορές, επενδύσεις και συνεχής βελτίωση.
3. Σε περιπτώσεις που η εθνική νομοθεσία δεν παρέχει ένα αναγνωρισμένο
πλαίσιο (όπως MSHA, OSHA), εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης
ΥΑΕ όπως

το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 ή αντίστοιχο το οποίο να είναι

συμβατό με το Ομιλικό σύστημα διαχείρισης.
4. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζόμενους και προγράμματα
ευαισθητοποίησης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας για όσους τρίτους
βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων μας.
5. Διαδικασίες επιλογής προσωπικού ικανού να εκτελέσει με ασφάλεια τις
εργασίες που του ανατίθενται σύμφωνα και με την εθνική νομοθεσία και
τους κανονισμούς.
6. Μια διαδικασία που επιβεβαιώνει ότι οι εργολάβοι διαθέτουν το
απαιτούμενο επίπεδο δέσμευσης και την κατάλληλη εκπαίδευση σε ΥΑΕ.
7. Διαδικασίες που ενσωματώνουν την ασφάλεια στην φάση του σχεδιασμού,
στα κατασκευαστικά σχέδια και στα προγράμματα συντήρησης.
8. Ένα συνεχές πρόγραμμα επικοινωνίας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα των
εργαζομένων με πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, το οποίο πρόγραμμα θα
ανανεώνεται τακτικά με τις προτάσεις των εργαζομένων.

9. Σύστημα για την ορθή καταγραφή, κατηγοριοποίηση διερεύνηση και
αναφορά συμβάντων, ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων, το οποίο
σύστημα είναι σύμφωνο με τις Ομιλικές απαιτήσεις και οδηγεί σε συνεχή
βελτίωση.
10. Συστήματα τα οποία αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την καλή απόδοση
σε θέματα ΥΑΕ και διασφαλίζουν την διαχείριση των συνεπειών για
παραβίαση κανόνων ΥΑΕ.
11. Μια διαδικασία για εντοπισμό, αξιολόγηση, συζήτηση και συμφωνία επί
των κινδύνων και ελέγχων αυτών μεταξύ των εμπλεκόμενων εργαζομένων
πριν ξεκινήσει κάθε βάρδια και πριν από κάθε «ασυνήθιστη» και εν
δυνάμει επικίνδυνη εργασία.
12. Περιοδικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους ΥΑΕ προκειμένου να
παρακολουθείται η πρόοδος και να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι
στόχοι σε επίπεδο Ομιλικό και τοπικό.
13. Για την εφαρμογή του Ομιλικού πλαισίου ΥΑΕ υιοθετούνται περιφερειακές
στρατηγικές και προγράμματα ΥΑΕ που επηρεάζονται από το νομοθετικό
και το κοινωνικό περιβάλλον, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και
τα στάδια ανάπτυξης των συμπεριφορών τα οποία μπορεί να οδηγήσουν
στη διαφοροποίηση της εφαρμογής του πλαισίου αυτού.

