ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στην επιχείρηση ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ E.Ε. – ‘TECH CLEANING’ ο σεβασμός για τον άνθρωπο είναι
έντονος και ως εκ τούτου, προσδίδεται μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας όλων των
εργαζόμενων, καθώς και των πελατών και γενικά, των επισκεπτών ή άλλων τρίτων, στους εργασιακούς
χώρους όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση έχει καθορίσει ως ύψιστο
σκοπό την συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς περί εργασιακής υγείας & ασφάλειας
και την αποτελεσματική εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος Διαχείρισης της Εργασιακής Υγείας &
Ασφάλειας, βασισμένου στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου OHSAS 18001:2007, σε όλα τα στάδια
διεργασίας και σε όλους τους τομείς λειτουργίας που αφορούν τις εξείς δραστηριότητες:
 Γενικοί καθαρισμοί και απολυμάνσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων, υπαίθριων χώρων και μέσων μαζικής μεταφοράς.
 Υπηρεσίες εστίασης με διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, διάθεση ανθρώπινου δυναμικού.
 Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας.
 Συλλογή & μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
 Ταχυδρομικές υπηρεσίες.
 Καταμέτρηση και αποκοπή ενεργειακών μετρητών και υδρομετρητών.
 Works of plumping, drainage, heating, ventilation and air conditioning.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η διοίκηση έχει αναλάβει δέσμευση για την επίτευξη των παρακάτω:
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Πρόληψη ασθενειών και σωματικής βλάβης σε εργαζόμενους, πελάτες και επισκέπτες/τρίτων στους
χώρους των οποίων τον καθαρισμό αναλαμβάνει η επιχείρηση.
Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας και της
αποτελεσματικότητας του.
Συνεχή εποπτεία της επίδοσης της επιχείρησης ως προς την εργασιακή υγεία & ασφάλεια και βελτίωση
αυτής, όπου και όποτε απαιτείται.
Καθορισμό στόχων που αφορούν στην εργασιακή υγεία & ασφάλεια και παροχή της αναγκαίας
υποδομής και απαιτούμενων μέσων για την συστηματική ανασκόπηση τους, τόσο για σκοπούς
αξιολόγησης της συνολικής επίδοσης της επιχείρησης, όσο για σκοπούς περαιτέρω βελτίωσης.
Αυστηρή συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών περί
εργασιακής υγείας & ασφάλειας, καθώς και προς άλλες σχετικές απαιτήσεις που η επιχείρηση έχει
αναλάβει δέσμευση συμμόρφωσης.
Παροχή αναγκαίας κατάρτισης στους εργαζόμενους αναφορικά με την εργασιακή υγεία & ασφάλεια.

Βασισμένοι στον σεβασμό και την ευαισθητοποίηση για τον άνθρωπο, αλλά και στον επαγγελματισμό που
χαρακτηρίζει τη διοίκηση της επιχείρησης, προσβλέπουμε στην διατήρηση ενός υγιούς, ασφαλούς και
ευχάριστου περιβάλλοντος για εργαζόμενους, πελάτες και γενικότερα, επισκέπτες στους χώρους των οποίων
η επιχείρηση, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.

