SHEQ (SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENT & QUALITY)
BEZPEČNOST, ZDRAVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KVALITA - POLITIKA SPOLEČNOSTI
SKUPINA SARENS SE VYVARUJE POŠKOZENÍ ŽIV. PROSTŘEDÍ A SOUČASNĚ
POSKYTUJE NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM KVALITNÍ SLUŽBY.
Politika společnosti si klade za cíl naplnit poslání a hodnoty skupiny Sarens, po všech stránkách se snaží zamezit újmě
svým zaměstnancům, dodavatelům, poskytovatelům služeb nebo újmě na životním prostředí, majetku, stejně jako veřejnosti
ovlivněné danou výrobou, infrastrukturou a všemi výrobními aktivitami v oblasti pronájmu jeřábů, zvedání těžkých břemen
a zvláštních dopravních projektů, montáží a demontáží a údržby infrastruktury.
Vedení skup. Sarens a její zaměstnanci jsou odhodláni zajistit komfort a ochranu lidských životů, ochranu životního
prostředí, majetku a spokojenosti zákazníků dodržováním cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act = „Naplánuj, učiň, odškrtni
činnost“) a našeho Kodexu chování ve všech aktivitách skup. Sarens.
Skup. Sarens začlenila bezpečnostní, zdravotní, environmentální a kvalitativní požadavky do všech svých aktivit; konkrétněji
do SPM (Sarens Project Management Procedure = „Správa činnosti.“) a preventivní údržby, tudíž uskutečněná
rozhodnutí zajišťují ekonomický růst, kvalitu životního prostředí, kapitál k průběžnému zlepšování výkonu a naplnění
požadavků investorů.
Závazek skup. Sarens vůči bezpečnosti, zdraví, životnímu prostředí a kvalitě je dosahováno pomocí:
dodržování standardů v souladů s normami ISO9001:2015, ISO140001:2015,QHAS18001:2007 a SCC´P 2008/5.1
(Benelux).
2. dodržování právních norem a ostatních právních požadavků.
3. naplnění potřeb a očekávání našich zákazníků a investorů.
4. kladení cílů a měření výkonnostních ukazatelů (KPI´s) s cílem průběžného zlepšování se.
5. pravidelných zdravotních prohlídek všech zaměstnanců.
6. pravidelných SHEQ školení všech zaměstnanců.
7. zajištění toho, že dodavatelé a poskytovatelé služeb dodržují požadavky SHEQ.
8. otevřené komunikace se všemi investory.
9. dodržování úkolů a stanovených cílů SHEQ.
10. návrhů a výkonů našich služeb vykonávaných bezpečně a efektivně.
1.

Politka v praxi
Abychom uvedli tuto politiku do praxe a vyhnuli se nehodám a haváriím, dodržujeme “10 základních život zachraňujících
pravidel”. Po všech zaměstnancích je požadováno vykonávat svou práci v souladu s politikou a filosofií společnosti a
dodržovat postupy “Zastav se a konzultuj” a konečně i “Odhadnutí rizika na poslední chvíli” před započetím pracovního
úkonu. V případě nutnosti vedení použije proces “Důsledkové řízení”.
Všichni zaměstnanci používají osobní ochranné pomůcky a pracovní oděv.
Vedení týmu pravidelně vykonává inspekci pracovního místa k minimalizace rizik.
Systém vedení týmu je neustále zlepšován vykonáváním auditů vnitřních, křížových, SHEQ a externích.
Pro splnění našich dlouhodobých cílů SHEQ je do konce roku 2019 plánována plná integrace všech obchodních
jednotek do certifikace skupiny. Pro dosažení „nulového poškození“ v roce 2020 investuje Sarens Group
Management letos do systému digitální registrace „Improvement Sarens Application“ (ISA), který bude zaveden
prostřednictvím celé organizace a bude přístupný všem zaměstnancům a navíc bude distribuován nový
„Bezpečnostní návod“.
Toto prohlášení je dostupné na adrese www.sarens.com . Minimálně jednou za rok je upravováno k zajištění toho, že budoui
nadále dodržovány priority a cíle skupiny Sarens.
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