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Doel
Het gezondheids- en veiligheidsbeleid van GANTNER onderstreept het engagement van het management en
de werknemers om de gezondheid en veiligheid van alle werknemers, bezoekers en aannemers te behouden
en te bevorderen. Het is bedoeld om de risico's voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle
werknemers, aannemers en bezoekers, en iedereen die door onze bedrijfsactiviteiten kan worden beïnvloed,
weg te nemen of te beperken. Het doel van het gezondheids- en veiligheidsbeleid is ervoor te zorgen dat alle
werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Gezondheidspreventiemaatregelen spelen in deze context ook
een belangrijke rol en worden in acht genomen.
Verantwoordelijkheden
GANTNER werkt samen met externe experts op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk om het
nodige belang te hechten aan gezondheid en veiligheid op het werk. Regelmatige opleidingen, bewaking en
preventieve maatregelen bieden een uitgebreid kader voor dit onderwerp. Het management van GANTNER,
ondersteund door externe experts, is verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van:
•
•
•
•
•
•

een veilige werkomgeving;
veilige werksystemen;
veilige werkomstandigheden en opslagplaatsen voor chemische stoffen;
voorzieningen voor het welzijn van alle werknemers;
alle informatie, instructies, opleiding en toezicht die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle
werknemers worden behoed van letsel, stress en gezondheidsrisico's;
preventieve maatregelen voor gezondheidsbevordering (bv. hygiënemaatregelen).

Werknemers zijn verantwoordelijk voor:
•
•
•

het verzorgen van hun eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen op de werkplek;
het naleven van alle redelijke richtlijnen (zoals veilige werkprocedures, het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen, de naleving van hygiënevoorschriften) voorzien door het management en de
gezondheids- en veiligheidsagenten;
hun actieve deelname aan interne evenementen rond alle relevante onderwerpen met betrekking tot
gezondheid en arbeidsveiligheid.

Wij verwachten van bezoekers en aannemers dat zij:
•
•

onze 'Regels rond veiligheid, noodsituaties en gedrag' naleven, die zullen worden overhandigd;
de instructies van het management, leidinggevenden en bevoegd personeel volgen.
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