
  

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví 
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Společnost AAM se zavazuje poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro 

všechny zaměstnance, aby předcházela pracovním úrazům a nemocím z povolání, 

prostřednictvím strukturovaného programu S4, který je osobní, pozitivní a proaktivní.  

Společnost AAM vytvoří, zavede a bude udržovat systém řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví, umožňující řízení rizik spojených s našimi činnostmi, zařízeními a způsoby jakými 

jsou využívána. Nedílnou součástí tohoto systému řízení je program S4, který je navržen s 

ohledem na naše zásady EHS (ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti). 

Jednotlivé prvky programu S4 budou základem strukturovaného a na základě dat řízeného 

procesu neustálého zlepšování a hnací silou při řízení klíčových témat týkajících se 

osobního, pozitivního a proaktivního přístupu.  

Mezi klíčové body našeho závazku patří: 

• Proces k identifikaci a hodnocení rizik, s postupem jejich hlášení a určení vhodných 
preventivních a ochranných kontrolních opatření.    

• Správné pokyny, informace, školení a dohled s cílem umožnit zaměstnancům 
vykonávat pracovní úkoly bezpečně a efektivně.  

• Efektivní komunikace mezi všemi úrovněmi v rámci společnosti. 

• Řízení změn chování s cílem vytvořit bezpečné pracoviště a kulturu důvěry 
kontrolující nebezpečné jednání se zapojením všech zaměstnanců. 

• Formální systém procesů a řízení s cílem umožnit společnosti dodržovat předpisy a 
plnit všechny její zákonné povinnosti s pomocí interních politik a směrnic. Ty 
pokrývají témata jako osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), bezpečnost 
strojů a zařízení, havarijní připravenost, řízení incidentů a nehod, ergonomie 
pracoviště, nakládání s chemikáliemi a požární ochrana, jakož i dodržování místních 
zákonů a předpisů.  

• Rámec pro stanovení ročních cílů a cílových hodnot, na jejichž základě se 
monitoruje, měří a vykazuje naše výkonnost. 

• Hlášení a vyšetřování nehod spojených s úrazem nebo škodami na majetku, hlášení 
skoronehod a analýza trendů s cílem snížit jejich počty. 

• Zajištění dostupnosti nezbytných zdrojů, včetně vhodného odborného poradenství. 

• Pravidelný přezkum vlastní výkonnosti prováděním kontrol a auditů zahrnujících 
všechny úrovně zaměstnanců. 

• Efektivní program péče o zdraví a duševní pohodu, který zahrnuje i povědomí o 
duševním zdraví.  

• Zajištění konzultací a umožnění účasti zaměstnanců a/nebo jejich zástupců (je-li 
relevantní). 

• Očekávání, že zaměstnanci, návštěvníci, smluvní partneři a další, kteří pracují 
v objektech AAM, sdílejí tento závazek tím, že dodržují naše zásady a postupy a 
chápou, že i oni mají právní a morální závazky vůči sobě a ostatním. 

 


