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Robert Bosch Automotive Steering Kft.
környezeti, munkahelyi egeszségvedelemi es biztonsági politikája

es

A Robert Bosch Automotive Steering Kft. környezet
munkavédelmi irányelveiben felvállalja a munkatärsak,
társadalom környezet iránt érzett felelösségét.
Ezen politika atapján alakItjuk ki fejlesztjük tovább a szervezetünk müködési feltéteteit, tennékeink életciklusát.

es

es

A környezeti, munkahelyi egeszsegvédelemi es biztonsági politikánk alapelvel

A Robert Bosch Automotive Steering Kft. elkötelezi magát:
¯
a környezet védelmére, beleértve a szennyezés megelözesere es a környezeti terhelés folyamatos
csökkentésére, valamint az eröforrásokkal való takarékos gazdalkodasra,
¯
a biztonsagos es egészséges munkakörtilmények biztosItására, a munkával kapcsolatos sérülés es
egeszsegkarosodas megelözesere a kockázatok es lehetösegek figyelembevételével,
¯
a veszélyek kiküszöbölésére es a munkahelyi egeszsegvedelemi- biztonsagi -kockázatok csökkentésére
¯
a megfelelesi kötelezettsegei (jogszabalyi es egyéb elöIrások) teijesItésére,
¯
a kömyezetirányItási, valamint a munkahelyi egeszsegvedelem es biztonsagiranyItasi rendszer folyamatos
fej lesztésére,
a munkavállalókkal es képviselöikkel folytatott konzultációra es rdszvételre.

es

A politika keretet ad a célok elérésére, mellyel kömyezetirányItási, valamint munkahelyi egészségvédelem es
biztonsagiranyItási teijesItménytinket kIvánjuk javItani.

Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy tevékenyen hozzájáruljon a váltalat környezeti, egészség- es
munkabiztonsagi helyzetének javItásához. A Robert Bosch Automotive Steering Kft. tájékoztatással, oktatással es
ellenörzéssel támogatja munkatársainak felelösségtudatát es a hatékony kömyezet es munkavédelem érdekében
végzett tevekenysegét. Ezt támogatja a környezetirányItási (ISO 14001), munkahelyi egeszsegvede tern es
biztonsagiranyItási (ISO 45001) rendszer müködtetése.
Az ügyfelekkel, munkatársainkkal, hatóságokkal es egyéb érdekelt felekkel rendszeres kommunikációt folytatunk a
szervezet kömyezetvédelmi es munkavédeirni intézkedéseiröl, gyartotevekenységének es termékeinek kömyezetre
gyakorolt hatásairól. Szervezetünk párbeszedet folytat az illetékes hatosagokkal az érvényes jogi es más elöIrások
alapján a környezeti, munkahelyi egeszsegvédelemi es biztonsagi követelmények magas szintü betartása érdekében.
Az alvállalkozóinktól es beszállItóinktól elvárjuk a környezetvédelmi es munkavédelmi alapelveink es elöIrásaink
betartását.
A követelmények, tudnivalók, információk átadása szervezett fonnában képzések, illetve a szervezeten belül zajló
kommunikáció ütján történik. A követelmények betartását folyamatosan ellenörizzük.
A vezetöség felelösséget vállal a rendszer környezeti es munkabiztonsagi teljesItmenyének fejlesztésére, a tudatossag
elömozdItására a szervezeten beltil, valamint a müködéshez, céljaink eléréséhez es politikánk megvalosItasahoz
szükséges eröforrások biztosItására.
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