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Η δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο απνηειεί βαζηθή
πξνηεξαηόηεηα θαη δέζκεπζε ηνπ «EDEN ROC» πνπ αθνξά όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
Ξελνδνρείνπ. Αλαγλσξίδνληαο όηη ην αλζξώπηλν δπλακηθό είλαη ην πην ζεκαληηθό θαη πνιύηηκν
θεθάιαηό καο, ην Ξελνδνρείν παξέρεη έλα πγηέο θαη αζθαιέο εξγαζηαθό πεξηβάιινλ,
αλαπηύζζνληαο θαη εθαξκόδνληαο πξαθηηθέο θαη ζπζηήκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηνπο θηλδύλνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο. Η επηηπρήο εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο καο είλαη
επζύλε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ αλεμάξηεηα από ηελ εξγαζία πνπ επηηεινύλ ή ηε ζέζε πνπ
θαηέρνπλ ζην «EDEN ROC».
Σην πιαίζην απηό θαηαβάιινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε λα επηηπγράλεηαη:
 ε παξνρή ελόο πγηνύο θαη αζθαινύο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο,
ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο εξγνιάβνπο/ζπλεξγάηεο.
 ε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ
ζπζηεκάησλ, πξνηύπσλ θαη πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
 ε απόιπηε ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ OHSAS 18001, θαζώο θαη κε ηηο
ηνπηθέο θαη δηεζλείο Ννκνζεζίεο θαη θαλνληζκνύο.
Σθνπόο καο είλαη λα εθκεδελίζνπκε ηα αηπρήκαηα θαη ηηο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε
ηεο εξγαζίαο ζε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ «EDEN ROC», αλαιακβάλνληαο ηηο εμήο πξσηνβνπιίεο
θαη δεζκεύζεηο:












Αλαγλσξίδνληαο, αμηνινγώληαο θαη ειαρηζηνπνηώληαο ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ξελνδνρείνπ θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκό ή αζζέλεηα.
Παξέρνληαο εθπαίδεπζε θαη επίβιεςε ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, όπσο αζθαιείο
εξγαζηαθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, κε ζθνπό ηελ πιεξέζηεξε
θαηαλόεζε ησλ εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ από ηνπο εξγαδόκελνπο.
Ελζαξξύλνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο
απνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ γηα ηελ αλαγλώξηζε, αμηνιόγεζε θαη εμάιεηςε ή πεξηνξηζκό ησλ
θηλδύλσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
Δηαζθαιίδνληαο όηη όινη νη εξγαδόκελνη, επηζθέπηεο θαη εξγνιάβνη/ζπλεξγάηεο έρνπλ
θαηαλνήζεη θαη εθαξκόδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηελ πνιηηηθή πγείαο θαη
αζθάιεηαο ηνπ «EDEN ROC» ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο.
Εμαζθαιίδνληαο νηθνλνκηθνύο πόξνπο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ζπλερή βειηίσζε ηνπ
Σπζηήκαηνο Υγείαο & Αζθάιεηαο πνπ εθαξκόδεη Τν Ξελνδνρείν.
Θεζπίδνληαο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο όισλ ησλ αηπρεκάησλ θαη
πεξηζηαηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, σο κέξνο ελόο
νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο Δηαρείξηζεο.
Υπνβάιινληαο ηελ πνιηηηθή πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ Ξελνδνρείνπ ζε εζσηεξηθνύο θαη
εμσηεξηθνύο ειέγρνπο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζηαζεξή
ζπκκόξθσζε κε ζύγρξνλα πξόηππα θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο.

Σην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηώλ καο γηα ηε δηακόξθσζε ελόο άξηζηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο, ε
πγεία, αζθάιεηα θαη επεκεξία όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ «EDEN ROC» απνηεινύλ ζεκειηώδεηο
αμίεο.
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