ПОЛИТИКА
на АдминСофт ЕООД по опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд
Като организация, която извършва:
Проектиране, разработка, внедряване, обучение, управление и поддръжка на информационни системи, бази данни, приложни програмни продукти, софтуер за мултимедийно и дистанционно обучение. Консултации и управление на
софтуерни проекти и цялостни информационни решения. Професионално обучение в областта на информационните
технологии
и е отговорна пред обществото, АдминСофт ЕООД поддържа и ще развива система за управление на околната среда
съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и Система за управление на ЗБУТ в съответствие с изискванията на BS OHSAS
18001:2007 при прилагане на съответните законови и нормативни изисквания, които са приложими към дейностите на
организацията.
Стратегическата насоченост на тази политика е свързана със стремежа за развитие на всички дейности, процеси и услуги
по приемлив за околната среда начин и при осигуряване на здравето и безопасността при работа при спазване на
следните ръководни принципи:
♦

Стремеж към постигане на съответствие със законовите и други изисквания по опазване на околната среда и
здравословните и безопасни условия на труд, приложими за всички дейности и процеси;

♦

Непрекъснато усъвършенстване на работния процес на сътрудниците на организацията чрез развитие на всички
дейности и процеси, работни места и работно оборудване по начин, осигуряващ контрол на съществуващите и
предотвратяващ появата на нови рискове за здравето и безопасността на персонала и други заинтересовани
страни;

♦

Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез управление на отпадъците в съответствие с
изискванията;

♦

Контрол на потреблението на ел. енергия и хартия;

♦

Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно
оползотворяване и обезвреждане;

♦

Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане
на конкретни цели и програми;

♦

Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез приемане на цели и
програми;

♦

Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие
върху околната среда;

♦

Осигуряване на необходимото обучение и висок професионализъм, засилване на отговорността към опазване на
околната среда и редовни вътрешни проверки;

♦

Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания и замърсяване на околната среда,
свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за
реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;

♦

Непрекъснат обмен на информация и консултации с персонала и други заинтересовани страни по въпроси,
касаещи здраовсловните и безпасни условия на труд;

♦

Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейностите, свързани с осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд;

Активно сътрудничество с контролните органи, местните власти, населението и всички заинтересовани страни
при решаване на проблеми по опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и
такива, свързани с осигуряването на тези условия.
Всички сътрудници на АдминСофт ЕООД, както и фирмите – доставчици, контрагенти и подизпълнители, се призовават
да се съобразяват с принципите и изискванията на настоящата политика по околна среда и здравословни и безопасни
условия на труд. Отговорността и отношението към изискванията и ефикасното функциониране на Системата за
управление на околната среда и Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съставляват
неразделна част от длъжността на всеки и представляват важен елемент за оценка на работата на сътрудниците на
организацията.
♦
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