ХЕРО ПОЛИТИКА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА,
БЕДНОШЋУ НА РАДУ И ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ХЕРО тежи да својим пословањем не поремети однос између људи и природе, да очува људско
здравље и животну средину око нас. Свесни смо да савремено пословање захтева систематско
праћење, отклањање и управљање могућим ризицима на радном месту као и сталну корекцију
пословања са циљем смањења штетног утицаја на животну средину.
Инплементацијом система OHSAS 18001 управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду и
ISO 14001 управљања заштитом животне средине у своје пословање, ХЕРО тежи да предупреди и
смањи повреде на раду, побољша радне услове сопствене производње и пословања и посебно да
коригује свој негативан утицај на животну средину.
Циљеви политике заштите здравља, безбедости на раду и заштите животне средине :
Контролисање, смањење или елиминисање здравствених ризика запослених и других лица као и
незгода и повреда на раду,
Брига о здрављу запослених,
Повећање одговорности и свести запослених и корисника ХЕРО производа,
Корекција пословања у складу са Системом управљања животном средином ISO 14001 а у циљу
контроле, смањења и елиминисања негативног утицаја ХЕРО на животну средину и окружење,
Идентификовање, постављање и праћење остварења циљева у погледу заштите животне средине,
Идентификовање, примена и вредновање метода за унапређење ефикасности и ефективности у
погледу употребе материјала и ресурса са циљем смањења загађења,
Тежња ка очувају водених ресурса путем смањења утицаја на њих и контролом отпадних вода,
Тежња ка очувању климе путем смањења употребе енергије и емисија која потиче
од средстава за хлађење,
Тежња ка смањењу отпада и ка примени рециклаже или поновне употребе,
Континуирано обучавање запослених у погледу безбедности на раду, очувању и заштити животне
средине и управљања отпадом,
Усклађивање са законском регулативом из области заштите здравља, безбедности на раду
и заштите животне средине.
Целокупна политика фирме ХЕРО преиспитиваће се ради константног усаглашавања са
пословањем, процесима рада, законском регулативом и опште прихваћеним друштвено
одговорним понашањем најмање једном годишње.
ХЕРО декларисана политика је саставни део пословања, опхођења и поступања сваког његовог
члана у смеру остваривња задатих циљева.
Инђија 21.07.2011.
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