ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Olympia Golden Beach Resort & Spa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ.
Στόχοι
Αυτή η πολιτική:
• δείχνει τη δέσμευση του OLYMPIA GOLDEN BEACH RESORT & SPA, της διοίκησης και των
εργαζομένων για την υγεία και την ασφάλεια.
• στοχεύει στην εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια και την
ευημερία όλων των εργαζομένων και των επισκεπτών, καθώς και οποιονδήποτε άλλον που
μπορεί να επηρεάζεται από την επιχείρησή μας.
• έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες κατα την διάρκεια της εργασίας
γίνονται με ασφάλεια.
Αρμοδιότητες Διοίκησης
Να παρέχει και να διατηρεί όσο το δυνατόν περισσότερο:
• ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας
• ασφαλή συστήματα εργασίας
• διευκολύνσεις για την ευημερία των εργαζομένων
• πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και εποπτεία που είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί
ότι κάθε εργαζόμενος είναι ασφαλής από τραυματισμό και από κάθε κίνδυνο για την υγεία.
• δέσμευση να συνεργάζονται με τους εργαζόμενους σε όλα τα θέματα που αφορούν την
υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας
• δέσμευση για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μας, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης
της ασφάλειας.
Εργαζόμενοι
Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση:
• να συμμορφώνεται με τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, με την πρόθεση αποφυγής
τραυματισμού για τον εαυτό του και τους άλλους.
• να έχει τη δέουσα επιμέλεια για την υγεία και την ασφάλεια των ίδιων και των άλλων
• να φοράει μέσα ατομικής προστασίας και τα εξειδικευμένα είδη ένδυσης όπου είναι
απαραίτητο
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• να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση δίνεται από τη διοίκηση για την υγεία και την
ασφάλεια
• να μην κάνει κακή χρήση του εξοπλισμού που έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια
• να αναφέρει όλα τα ατυχήματα και τα συμβάντα στη δουλειά αμέσως.
Εφαρμογή της πολιτικής
Πληροφορίες: Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ασφάλειας θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι
έχουν πρόσβαση στην Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας. Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να λάβει
ένα αντίγραφο της γενικής πολιτικής με την έναρξη της εργασίας του.
Επίσης, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πού είναι το κιτ πρώτων βοηθειών και να
έχουν ένα αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και να εκπαιδεύονται σχετικά με το
σχέδιο έκτακτης ανάγκης και των διαδικασιών εκκένωσης.
Η αξιολόγηση του κινδύνου: θα πρέπει να γίνεται για όλα τα μέλη του προσωπικού καθώς και
των δραστηριοτήτων της εργασίας και των συστημάτων σε ετήσια βάση.
Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου, θα πρέπει να καταγράφονται γραπτώς και οι
διαδικασίες ασφαλείας να προσαρμόζονται για τη διασφάλιση επαρκών επιπέδων ασφάλειας
και πρόνοιας για την υγεία.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Ακολουθήστε τους κανόνες ασφάλειας που ορίζει η δουλειά.
• Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε πιθανή έκθεση σε επικίνδυνη κατάσταση, επικοινωνήστε με τον
προϊστάμενό σας αμέσως.
• Σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό σας αμέσως. Σε
περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό, ο εργαζόμενος
δεν πρέπει να μετακινηθεί μέχρι η κατάλληλη ιατρική προσοχή να έχει δοθεί από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Μην αποσπάτε την προσοχή άλλου υπαλλήλου, καθώς μπορείτε να του προκαλέσετε
κάποιον τραυματισμό.
• Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα γύρω από τα μηχανήματα.
• Όπου απαιτείται, θα πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως ειδικά γυαλιά,
μάσκες, γάντια, δίχτυα για τα μαλλιά, κ.λπ.
• Μην χειρίζεστε μηχανές ή εξοπλισμό, μέχρι να έχετε τις σωστές οδηγίες και να είστε
εξουσιοδοτήμένοι από τον προϊστάμενό σας.
• Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας πριν από τον καθαρισμό, την επισκευή ή την
αναχώρηση.
• Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό.
• Τηρείτε τους κανονισμούς του καπνίσματος.
• Μην εμποδίζετε την πρόσβαση σε πυροσβεστήρες.
• Μην εμπλέκεστε σε πρακτικές που μπορεί να είναι ασυνεπής με τους απλούς και λογικούς
κανόνες ασφάλειας κοινής λογικής.
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