Politika bezpečnosti zaměstnanců při práci
Závazek a zásady
Bezpečnost je pro firmu Schindler základní hodnotou, je součástí našich výrobků a služeb a způsobu
naší práce. Nikdy a za žádných okolností nehazardujeme s bezpečím a zdravím těch, kdo pro naši
společnost pracují.
Věříme, že všem zraněním, nemocem z povolání a nehodám lze zabránit a usilujeme o co nejvyšší
standard v zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví.
Naše kultura bezpečnosti je založena na prevenci, uvědomění si možných nebezpečí a jejich
potenciálních důsledků, na neustálém zlepšování všech pracovních procesů a dosahování shody s
vyvinutými postupy. Díky tomuto přístupu budeme vždy dosahovat rychlého rozvoje a vyšší
výkonnosti. Z povahy našich prací plyne, že mnoho pracovníků vykonává činnosti osamoceně: tady
platí, že naše bezpečnost může být efektivní pouze tehdy, je-li přijata a respektována osobně a
instinktivně každým z nás.
Všechny společnosti v rámci koncernu musí být ve shodě s legislativou, touto politikou a
Bezpečnostními standardy koncernu.
Všechny společnosti koncernu mohou implementovat dodatečná opatření a akční kroky s cílem
postihnout jimi zjištěná a specifická rizika.
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Odpovědnost
Každý zaměstnanec je odpovědný za bezpečnostní důsledky plynoucí z toho, co dělá či nedělá.
Každý je povinen soustavně zvyšovat své znalosti a povědomí o bezpečnosti práce, dodržovat
legislativní a firemní požadavky a pracovní instrukce, okamžitě oznamovat svému nadřízenému
veškeré mimořádné události, nebezpečné podmínky pracovního prostředí, varovat ty, kteří mohou
být vystavení nebezpečím plynoucím z našich prací a pokud je to možné, poskytnout jim ochranu
proti těmto nebezpečím po celou dobu jejich výskytu.
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Vedoucí pracovníci, na všech úrovních, mají přímou odpovědnost za implementování této politiky a
všech Bezpečnostních standardů a koncernových pravidel, které se váží k jejich práci. Vedoucí
pracovníci se podílejí na vzdělávání, komunikaci, zvyšování znalostí a zajišťování shody s požadavky
a jdou příkladem svým podřízeným. Zároveň definují cíle, poměřují výsledky, implementují plány ke
zlepšení a zavazují sebe sama a své pracovníky k odpovědnosti za jejich realizaci. Vedoucí výbor
pro eskalátory a výtahy KL (Management Committee of Elevators and Escalators) je odpovědný za
pravidelné přezkoumávání a schvalování politiky a Bezpečnostních standardů koncernu.
Odborní pracovníci pro bezpečnost a ochranu zdraví jsou odbornými poradci vedoucích
pracovníků při řešení otázek na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví. Těmto odborným pracovníkům
může být přidělena odpovědnost za konkrétní prvky a iniciativy v systému bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, nikoli však ve smyslu přenesení a nahrazení původní odpovědnosti vedoucích
pracovníků.
Další odborní pracovníci (například na úrovni řízení vývoje produktu a výzkumu) jsou odpovědni za
to, že jejich pracovní výstupy plně reflektují požadavky této politiky, Bezpečnostních standardů
koncernu a aplikovatelné legislativy.

