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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υ&Α
Η Διοίκηση της Fast Oil δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτροπή
ατυχημάτων καθώς και την βελτίωση των συνθηκών της Υγείας και της Ασφάλειας κατά την εργασία, ώστε να
διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών,
υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Παράλληλα παρακολουθούμε και μελετάμε κάθε
τεχνολογική, κανονιστική – νομοθετική και επιχειρησιακή εξέλιξη η οποία επιβάλει αλλαγές ή δύναται να επηρεάσει
θετικά την Υγεία & Ασφάλεια κατά την εργασία, εφαρμόζοντας κάθε δυνατό μέτρο.
Η Διοίκηση της Fast Oil έχει ορίσει συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των λειτουργικών της
δραστηριοτήτων το οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες, πρωτόκολλα, πολιτικές και οδηγίες εργασίας.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Διοίκηση της Fast Oil δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 Ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων και εξάλειψη των εργατικών
ατυχημάτων με την εφαρμογή κάθε δυνατού προληπτικού μέτρου και μέσου ώστε να εξασφαλίζεται η
προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών.

 Συνεχής παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Υ&Α στην εργασία.
 Συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού σε θέματα Υ&Α στην εργασία.
 Εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Ενιαίου Συστήματος
Διαχείρισης.

 Θεσμοθετημένη και τεκμηριωμένη διαβούλευση και συμμετοχή του προσωπικού της Εταιρίας σε
συμβούλια, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις για θέματα Υ&Α στην εργασία.

 Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 Αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υ&Α για το σύνολο των διεργασιών
και του προσωπικού της Εταιρίας ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας.

 Επικοινωνία με τις Αρχές, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανισμούς για οποιοδήποτε ζήτημα
Υ&Α στην εργασία.
H η Διοίκηση της Fast Oil θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενός, θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια
για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της Εταιρίας,
συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής.
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