Polityka środowiskowa i BHP

Zarząd CKR Sp. z o.o. deklaruje realizację misji firmy zaprezentowanej w Polityce jakości
w poszanowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałości o ochronę środowiska
w obszarze działalności związanej z realizacją usług medycznych.
Politykę w zakresie środowiska realizujemy poprzez:
 wykorzystanie nowoczesnych technologii ograniczających emisje zanieczyszczeń do środowiska
naturalnego,
 długofalowe działanie na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych,
 działanie na rzecz zmniejszania uciążliwości dla środowiska, związanej z realizacją świadczeń w
trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym,
 podnoszenie świadomości pracowników z zakresu ochrony środowiska,
 nadzorowanie podwykonawców świadczących usługi na terenie CKR Sp. z o.o. z zakresu ochrony
środowiska.
Politykę w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizujemy poprzez:
 tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników,
 zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie
wypadkowym,
 poprawię stanu bezpieczeństwa pracy oraz doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy,
 podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich zaangażowania do działań na
rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, obejmującego
swoim zakresem bezpieczeństwo pacjentów, pracowników podwykonawców oraz wszystkich
osób przebywających na terenie CKR Sp. z o.o.
W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP zobowiązujemy się
do:
 stosowania w CKR Sp. z o.o. wymagań prawnych i innych obowiązujących w związku z
prowadzoną działalnością;
 monitorowania aspektów środowiskowych;
 ograniczenia zanieczyszczeń środowiska poprzez systematyczną wymianę zużytego
wyposażenia, stosowania nowoczesnych technologii oraz zapobiegania zakażeniom szpitalnym;
 prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów;
 monitorowania aspektów BHP;
 monitorowania zagrożeń na stanowiskach pracy;
 monitorowania współpracy z dostawcami wyrobów i usług przy uwzględnianiu przestrzegania
przepisów dotyczących BHP i ochrony środowiska naturalnego;
 dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników;
 angażowania w proces poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników poprzez prowadzenie
konsultacji oraz zachęcanie pracowników do zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
 utrzymania w sprawności aparatury medycznej, wyposażenia technicznego, instalacji;
 nadzorowania niezgodności oraz ocenę skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych;
 rzetelnego rozpatrywania skarg wszystkich stron zainteresowanych.
 podnoszenia kwalifikacji pracowników na szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 realizacji nakreślonych planów działań, dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy oraz ochroną środowiska.
Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie zasobów dla realizacji niniejszej Polityki, jak
również ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy EN ISO
14001:2015 oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy OHSAS 18001:2004.
Zarząd Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. deklaruje, iż Polityka jest znana, rozumiana
i przestrzegana przez wszystkich pracowników i współpracowników Centrum.
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