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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των
στόχων της UNION OPTIC. Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία ενώ παράλληλα δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα νομοθεσία
και τις λοιπές κοινοτικές απαιτήσεις. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ,
ΦΑΚΩΝ

ΕΠΑΦΗΣ,

ΣΚΕΛΕΤΩΝ

ΗΛΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ,
&

ΟΡΑΣΕΩΣ

,

ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ “ με μηδενικά εργατικά ατυχήματα και μηδενικές
συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων.
Η διοίκηση δεσμεύεται:
1. για την τήρηση του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και τη συνεχή
βελτίωση

της

επίδοσής

του,

την

οποία

παρακολουθεί

μέσω

αντικειμενικών

και

ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης
2. για την παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας και την προστασία του
προσωπικού της από τραυματισμούς και βλάβες υγείας, καθώς και για την γενικότερη πρόληψη
της υγείας των εργαζομένων
3. για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία,
4. για την εκπλήρωση των σχετικών νομικών και άλλων απαιτήσεων
5. για την εφαρμογή ειδικά όλων των κρατικών μέτρων για την αντιμετώπιση του covid -19 ,
στο επίπεδο που της αναλογεί ως προς το προσωπικό της
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6. για τη συνεχή εκπαίδευση σε θέματα υγείας & ασφάλειας
7. -για τους εγκεκριμένους προμηθευτές της , οι οποίοι θα πρέπει να δίνουν την αντίστοιχη
σημασία στη Υγεία και Ασφάλεια και να τηρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις κατά την
παραγωγή, συσκευασία και αποστολή των προϊόντων τους προς την εταιρία και ιδανικά να είναι
πιστοποιημένοι με το αντίστοιχο iso

Κατά την ετήσια ανασκόπηση του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία η παρούσα πολιτική είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας
και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στην υγεία και την ασφάλεια.

Θεσσαλονίκη, 1-9-2021
οι ΔΣΔ, ΔΣΕΤ
Βαρσανο Α.
Βαρσανο Σ.
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