
Politika bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 
skupiny Lhoist
Staráme se o bezpečnost a pohodu našich zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a  lidí v rámci komunit, ve 
kterých působíme. Bezpečnost a ochrana zdraví je jedním z ústředních témat našeho podnikání. Věříme, že 
veškerým úrazům, bezpečnostním incidentům i nemocem z povolání lze předcházet. 
Naším cílem je podpora kultury excelentní úrovně bezpečnosti, kde naše pracoviště budou zcela bez jakých-
koli úrazů.  

Zavazujeme se: 

n K zajištění odpovídající správy rizik spojených s bez-
pečností a ochranou zdraví, vyplývajících z našich pra-
covních činností, včetně bezpečných návrhů, správ-
ných pracovních postupů, rozvoje lidí a  efektivního 
vyšetřování a stanovování nápravných opatření v pří-
padně bezpečnostních incidentů.

n K vytváření příznivých podmínek proto, aby zaměst-
nanci, dodavatelé a návštěvníci převzali odpovědnost 
za identifikaci a kontrolu potenciálních rizik spojených 
s jejich činností.

n K uzavírání smluv a řízení dodavatelů se stejnou úrov-
ní očekávání jako u vlastních zaměstnanců.

n K  neustálému zlepšování se integrací principů bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci veškerých 
přezkoumání našich obchodních aktivit, stanovová-
ním ambiciózních cílů a proaktivním zaváděním pre-
ventivních opatření.

n K poskytování odpovídajících zdrojů k zajištění soula-
du s touto politikou, právními požadavky a odvozený-
mi pravidly, normami a kontrolami .

Uvědomujeme si, že osobní přispění a společná od-
povědnost každého jednotlivce jsou nezbytné pro 
naplnění našich ambicí směřujících k nulové úrazo-
vosti: 

n Vrcholové vedení zajistí, aby závazky této politiky 
byly aplikovány na všechny činnosti a nepřipustí, aby 
na úkor bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci byly 
upřednostněny jiné priority.

n Vedoucí pracovníci Lhoist na všech úrovních jsou od-
povědní za řízení bezpečnosti a  ochrany zdraví na 
svěřených pracovištích se zjevným vůdčím přístupem 
a důvěryhodností. Jsou odpovědni za vzdělávání, za-
pojení a motivaci zaměstnanců, návštěvníků a doda-
vatelů tak, aby rozuměli a dodržovali legislativní i in-
terní požadavky vyplývající z této politiky, a pokud je 
to nutné i za přijímání disciplinárních opatření. 

n Od každého zaměstnance či dodavatele se očekává, 
že bude jednat v souladu s touto politikou, osvojí si 
a při každém pracovním úkolu bude uplatňovat bez-
pečné pracovní postupy, dbát na bezpečnost svou 
i bezpečnost svých spolupracovníků a vhodným způ-
sobem komunikovat zjištění jakéhokoli nebezpečné-
ho stavu nebo příležitosti ke zlepšení. 
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