AUGA GROUP DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA
ĮVADAS
AUGA group, AB (Bendrovė) kartu su jos dukterinėmis bendrovėmis (Grupė) dirba srityje, kurioje darbuotojų
saugumas turi itin didelę reikšmę, todėl griežtai laikomasi nustatytų darbo saugos reikalavimų, nuolat tobulinama
darbo aplinka, vykdomos prevencinės priemonės, siekiama iki minimumo sumažinti darbuotojų sveikatą ar
saugumą neigiamai paveikti galinčius veiksnius.
Kurdama saugią darbo aplinką Grupė vadovaujasi įstatymais ir gerąja praktika siekdama visiškai išvengti
nelaimingų atsitikimų darbe.
TIKSLAS
Politikos tikslas – identifikuoti pavojus ir rizikas, kurios egzistuoja įmonėje ir su kuriomis gali susidurti
darbuotojai bei įvardinti priemones, kuriomis stengiamasi sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių iki
minimumo.
PRINCIPAI
•

Atsakingai vertinamos rizikos, su kuriomis susiduria darbuotojai. Rizikų vertinimas svarbus, kad būtų
galima tinkamai informuoti darbuotojus apie atsargumo priemones.

•

Nuolat gerinama darbo aplinka, tobulinamos darbo saugos taisyklės ir jų įgyvendinimo mechanizmai.
Bendrovės pareiga yra darbuotojams suteikti visas būtinas priemones, kad jie galėtų savo pareigas atlikti
tinkamai. Rūpinamasi darbuotojų sveikata ir saugumu, tad nuolat investuojam į darbo sąlygų gerinimą.
Tai daroma laikantis įstatymų ir atsižvelgiant į darbuotojų pasiūlymus.

•

Skatinamas darbuotojų atsakingumas ir pareigingumas. Kiekvieno darbuotojo pareiga yra vykdyti įmonės
darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų reikalavimus ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų
darbuotojų sauga ir sveikata vadovaujantis savo žiniomis ir darbdavio duotais nurodymais.

•

Kiekvienas darbuotojas prieš pradėdamas darbą Bendrovėje yra detaliai supažindinamas su darbo
saugumo taisyklėmis. Darbuotojai skatinami reguliariai šias žinias atnaujinti. Ši politika ir visi kiti darbo
saugos dokumentai yra nuolat prieinami visiems AUGA grupės darbuotojams.

•

AUGA grupės įmonėse vykdomi reguliarūs auditai. Darbo saugos ir sveikatos kontrolę užtikrina
kvalifikuoti išoriniai konsultantai.

•

Bendrovė tikisi, kad visi jos partneriai savo darbuotojams užtikrina saugią darbo aplinką ir ją nuolat
gertina. Šie principai įtvirtinti AUGA group, AB Tiekėjų etikos kodekse.

ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKA
Kiekvieno AUGA struktūrinio padalinio bei dukterinės bendrovės vadovai yra atsakingi, kad su politika būtų
supažindinti jiems pavaldūs darbuotojai bei atskaitingi asmenys.
AUGA grupė sudaro sąlygas informuoti apie politikos ir jos priedų pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu
susijusią informaciją siunčiant elektroninį laišką į šiuo tikslu sukurtą pašto dėžutę: etika@auga.lt. AUGA grupė
imasi visų priemonių, kad apie politikos principų pažeidimus pranešančius darbuotojus apsaugotų nuo bet kokių
neigiamų pasekmių – prie nurodytos pašto dėžutės prieigą turi tik AUGA personalo departamento vadovas, kuris
įsipareigoja neatskleisti pranešusių darbuotojų tapatybės kitiems darbuotojams ar tretiesiems asmenims.
Visi pranešimai apie galimus pažeidimus privalo būti tinkamai išnagrinėti AUGA personalo departamento vadovo
paskirtų asmenų. Nustačius politikos nuostatų neatitinkančius veiksmus nedelsiant imamasi drausminamųjų
priemonių, įskaitant laikiną nušalinimą nuo einamų pareigų ar atleidimą iš darbo arba sutarties su trečiuoju
asmeniu nutraukimą.
Visi darbo saugos dokumentai yra saugomi kiekvienoje Grupės bendrovėje ir darbuotojai su bendrais saugos
reikalavimais bei su atskiroms pareigybėms keliamais saugos reikalavimais yra supažindinami pasirašytinai.

