Politika
environmentu a BOZP
Společnost S&K LABEL spol. s r.o. pokládá zdravé životní prostředí, za nezbytnou podmínku pro další
udržitelný rozvoj světové populace a chápe svoji roli v jeho ovlivňování i spoluodpovědnost za jeho stav.
Za neméně důležitý pokládá zdravý a bezpečný vlastní provoz.
Z tohoto důvodu deklaruje, že je odhodlána veškeré své aktivity spojené s uspokojováním potřeb svých zákazníků,
pracovníků i svých vlastních, plnit způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a ochraně zdraví, s cílem nejen
minimalizovat negativní dopady své činnosti na ně, ale i s cílem těmto dopadům předcházet a to vše cestou
neustálého zvyšování úrovně péče o životní prostředí, prevence vzniku úrazů a poškození zdraví.
Pro dosažení tohoto cíle se zavazuje:
dodržovat platnou legislativu i vlastní předpisy v oblasti environmentu a BOZP
identifikovat a řídit oblasti, v nichž společnost zatěžuje svou činností životní prostředí
identifikovat a minimalizovat možná ekologická rizika
identifikovat, posuzovat a řídit všechna nebezpečí a rizika BOZP při všech činnostech společnosti
důsledně vytvářet a rozvíjet povědomí zaměstnanců o dopadech jejich činností
na životní prostředí a ochranu zdraví a jejich přímé odpovědnosti za jejich stav
klást zásadní důraz na prevenci
využívat zdroje i technologie šetrné k životnímu prostředí a prevenci vzniku úrazů
nabízet svým zákazníkům ekologická řešení
hledat, zavádět i nabízet možnosti recyklace, ekologického
zhodnocení odpadů původem z produkce společnosti
podporovat osvětu v oblasti životního prostředí a BOZP, působit na environmentální
povědomí a povědomí o BOZP vlastních zaměstnanců i svých obchodních partnerů
ovlivňovat jejich osobní přístup
dále klást důraz na minimalizaci množství produkovaných vlastních odpadů
prezentovat se jako společnost, jejíž nejvyšší prioritou je maximální
možná kvalita dodávaných produktů i služeb jdoucí ruku v ruce
s maximální možnou ochranou životního prostředí a ochranou zdraví pracovníků
vybudovat, udržovat a úspěšně uplatňovat účinný interní systém řízení
životního prostředí dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001
a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001
Politika environmentu a BOZP jsou v organizaci sdělovány a jsou předmětem každoročního přezkoumání
managementem společnosti z hlediska kontinuity a vhodnosti.
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