ПОЛИТИКА
ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО
И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА
Ръководството на „ЕСЕНТИКА ПЮЪР“ ЕООД, представлявано от Управителя,
официално декларира своята политика по качеството, околната среда и здравето и
безопасността при работа, която е насочена към разработване, производство и продажба на
биоцидни продукти за дезинфекция, отговарящи на изискванията на клиентите, на
националното и европейско законодателство при осигурени безопасни и здравословни
услония на труд и опазване на околната среда.
За осъществяването на тази Политика, за да бъде подходяща за целите и контекста на
„ЕСЕНТИКА ПЮЪР“ ЕООД и в подкрепа на нейната стратегическа насоченост, Ръководството
насочва усилията си в следните стратегически направления:
1. Качество:
 осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на
„ЕСЕНТИКА ПЮЪР“ ЕООД и поставяне на качеството на продуктите и пълното
съответствие с приложимите изисквания в основата на всички пазарни и
функционални стратегии и планове;
 оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и
съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато
усъвършенстване и развитие;
 създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите
продукти, чрез прилагане принципите на лидерство и съпричастност на всеки
служител.
2. Опазване на околната среда:
 спазване на приложимите към аспектите на околната среда задължения за
спазване;
 извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с определяне,
контрол и управление на аспектите на околната среда и въздействието върху
нея при изпълнение на дейностите на фирмата;
 провеждане на дейности по опазване на околната среда, насочени към
предотвратяване на нейното замърсяване, намаляване на вредните
въздействия върху нея и възстановяването ѝ;

 контрол върху използването на природните ресурси, необходими за
изпълнение на основните процеси и функции във фирмата;
3. Здраве и безопасност при работа:
 изпълнение на законовите изисквания и други изисквания по ЗБР;
 осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване
на свързани с работата наранявания и заболявания;
 елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР чрез
въвеждане на мерки за контрол;
 консултиране и участие на работниците на всички нива и функции и други
заинтересовани страни по ЗБР, с оглед активното им участие по осигуряването
и спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа.
 осигуряване на надеждна комуникация по всички аспекти на здравето,
условията на труд и безопасността при работа между ръководството и
служителите.
4. Персонал:
 планирано и текущо провеждане на обучения за повишаване квалификацията
на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата;
 повишаване на мотивацията на персонала за участие във всички процеси на
подобряване, свързани с постигането на целите на фирмата.
5. Клиенти/Външни доставчици:
 ефективно и ефикасно използване на наличните материални, човешки,
информационни и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на
клиентите;
 създаване, поддържане и развиване на отношенията с клиентите на основата
на честност и коректност;
 прилагане на изискванията за качество към продуктите, предоставяни от
доставчици на фирмата;
 въвличане на нашите външни доставчици в процеса на подобрение, чрез
повишаване на изискванията към качеството на доставяните от тях продукти и
услуги.
 развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и
удовлетвореност на всички клиенти и партньори на „ЕСЕНТИКА ПЮЪР“ ЕООД.
6. Подобряване:


поставяне на водещо място на принципа за постоянното подобряване чрез
анализ на рисковете и възможностите и решаване на възникналите проблеми;



постоянно подобряване на Системата за управление на качеството, околната
среда и здравето и безопасността при работа за повишаване на резултатността

спрямо околната среда, здравето и безопасността при работа и качеството на
продуктите.
В тази връзка, Ръководството изисква от целия персонал на „ЕСЕНТИКА ПЮЪР“ ЕООД да
проявява в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и
отговорност, да познава добре Интегрираната система за управление, да спазва стриктно
изискванията, регламентирани в документираната информация и активно да съдейства за
нейното постоянно подобряване и развитие.
Като Управител на „ЕСЕНТИКА ПЮЪР“ ЕООД
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