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מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית של טלמניע
הנהלת חברת טלמניע שמה לעצמה מטרה מרכזית לקדם את הבטיחות והבריאות של עובדיה ,לקוחותיה,
ספקיה וקבלניה .מדיניות הבטיחות מהווה חלק בלתי-נפרד מאסטרטגיית החברה וכוללת את העקרונות
הבאים:
 .1מניעת תאונות עבודה והגנה על כלל העובדים בחברה הנה מרכיב חיוני ,מרכזי ובלתי נפרד בתרבות הארגונית.
ב"טלמניע" ,הבטיחות חשובה כמו האיכות ,התפוקות והיעילות ודווקא משום שאינה מושגת ללא השקעת
מאמצים ,מציבה אותה ההנהלה במקום גבוה בסדר החשיבות.
 .2ניהול הבטיחות בטלמניע מבוסס על ראיה מערכתית כוללת ,תוך התאמתו לאתרים השונים ,כל זאת במטרה
ליצור אחידות ארגונית בטיפול בתחום זה .מטרת ניהול הבטיחות לסייע ולתת למנהלים בכל אתר את הכלים
לנהל את הבטיחות באתר שבאחריותם ביעילות תוך התאמה לתנאים המיוחדים בכל אתר.
 .3חברת טלמניע רואה את עצמה מחויבת לפעול לשמירה ולמילוי קפדניים של דרישות החוקים,
התקנות ,הצווים וכללי המקצוע המתייחסים לבטיחות ,לבריאות תעסוקתית ולסביבה ולטיפול בחומרים
מסוכנים ולשינועם ,הקיימים ותקפים במדינה כמו גם לדרישות חוקים בינלאומיים הנוגעים לפעילותה
ותנקוט באמצעים הניהוליים העומדים לרשותה כדי לאכוף שמירה על דינים אלו על ידי כל מנהלי
החברה ועובדיה בכל הדרגים.
 .4החברה תנקוט באמצעים הניהוליים ,ההנדסיים והטכנולוגיים העומדים לרשותה ,תקבע יעדים מדידים
וסדרי עדיפויות ותקדיש את הזמן והמשאבים הנדרשים כדי לסייע למנהלים באתרים להבטיח סביבת עבודה
בטוחה ונקיה ממפגעים ,ולמנוע פגיעות באדם ,נזק לרכוש ותקלות ,תוך שאיפה להקטנת חומרתם של אירועי
בטיחות המתרחשים באתרים למרות כל המאמצים למניעתם.
 .5החברה תפעל לשיפור מתמיד בפעילויותיה בנושאי הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,לניהול הסיכונים
בצורה שיטתית ולהקטנת הסיכונים הקיימים בתהליכי ובסוגי העבודה לרמה קבילה.
 .6תקוים פעילות מתמדת ושיטתית של חקירה והפקת לקחים מתאונות ואירועי בטיחות ואף מאירועי
"כמעט תאונה".
 .7מנהלי התחומים ומנהלי העבודה באתרים מחויבים לשמירה על הבטיחות ,לניהולה והובלתה באתר
שבאחריותם ולשיתוף ועידוד העובדים בביצוע הפעילות בנושא הבטיחות ויוודאו שמידע רלוונטי ,תקף ועדכני
לקיום תנאי בטיחות וסביבה תקינים ,יועבר באופן שוטף לידיעת העובדים ,ויעמוד לרשותם בכל עת.
 .8כל דרגי הניהול באתרים ובפיקוח על האתרים אחראים ליישום מדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית
בחברה ולניהול ופיקוח על הבטיחות בתחומם ויפגינו דוגמא אישית ומעורבות בנושא קריטי זה.
 .9על כל עובד מוטלת האחריות לעבוד בצורה בטוחה ,תוך שימוש בכל אמצעי הבטיחות וההגנה שסופקו לו ,אם
אלו לא סופקו לו עליו לדרוש אותם  ,לדווח למנהליו על כל בעיה בטיחותית שנתקל בה ולהימנע מכל פגיעה
או שימוש לרעה בכל אמצעי שסופק או הותקן להבטחת בטיחותו ובריאותו ולסרב לעבוד בצורה המסכנת
אותו ואת חבריו.
 .10הצלחת המדיניות הבטיחותית נשענת על מחויבות ושיתוף פעולה מלא של כל מנהל ועובד בחברה וכל קבלן
העובד באתריה.
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