ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ръководството, в лицето на управителя на Симлоджик ЕООД, официално
декларира своята Политика по качество, околна среда и условия на труд, която
е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в
дружеството.
Политиката на СИМЛОДЖИК е да поддържа лидерските си позиции на пазара
чрез предлагане на най-високо качество на всички свои продукти в съчетание с
щадящо отношение към околната среда и осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд.
Основни фокуси в дейността са качеството на продукта, удовлетвореността на
клиентите – от продукта и на работниците – от условията на труд и опазването
на околната среда. Политиката ни по качество, околна среда и условия на труд
се основана на следните принципи:


Индивидуален подход към всеки клиент, удовлетворяване на високите
изисквания и очакванията на клиентите и пазара;



Непрекъснато подобряване на ефективността и ефикасността на
системата за управление;



Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и
квалификация, гарантиращи качеството на нашите продукти;



Поддържане на партньорски отношения с доставчиците и приобщаване
на нашите партньори и доставчици към усилията ни, насочени към
качеството на продуктите, които предоставяме;



Подобряване на системата за управление чрез поддържане на актуална
политика спрямо контекста, в който СИМЛОДЖИК се развива, обективна
оценка на рисковете и възможностите за подобряване и набелязване на
целите, анализа на данните, провеждане на коригиращи действия с цел –
постоянно подобряване;



Постоянен ангажимент на висшето ръководство за осигуряване на всички
необходими ресурси за изпълнение на политиката и целите на
СИМЛОДЖИК;



Спазване на всички приложими нормативни изисквания за качество на
продуктите, опазване на околната среда и условия на труд и
непрекъснато подобряване на отношението към качеството, околната
среда и условията на труд чрез поддържане и развитие на внедрената
Система

за

управление

в

съответствие

с

изискванията

на

международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO
45001:2018;


Опазване на околната среда чрез намаляване на замърсяването на
атмосферния въздух, водите и почвите и подобряване на управлението
на отпадъците;



Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и
дейностите, имащи значимо въздействие върху качеството, околната
среда и условията на труд;



Съответствие с нормативните и доброволно възприети изисквания по
опазване на околната среда и условия на труд, имащи отношение към
дейностите, техните аспекти по околна среда и рисковете по отношение
на живота и здравето;



Прилагане на екологични критерии при закупуване на стоки и възлагане
на услуги, когато това е възможно;



Стремеж към максимална степен на рециклиране на генерираните
отпадъци, както и тяхното правилно обезвреждане и третиране;



Предотвратяване

и

намаляване

на

евентуални

заболявания,

наранявания и щети, свързани с възникването на инциденти и
извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за
реагиране при бедствия, аварии и катастрофи, както и прилагане на найсъвременни технологии, когато това е възможно и икономически
целесъобразно;


Консултиране и участие на работниците при вземане на ключови
решения по ЗБР;



Непрекъснато подобряване условията на работа чрез свеждане до
минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които
биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността им;



Осигуряване на необходимото обучение на персонала и засилване на
личната отговорност към качеството на продуктите, опазването на
околната среда и условията на труд;



Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на
околната среда и условията на труд.

За спазване на принципите и изпълнение на целите, очертани в настоящата
политика, ръководството на дружествата от Групата:


Поема ангажимента и отговорността да осигурява всички необходими за
това ресурси;



Изисква от персонала на дружеството при изпълнение на служебните си
задължения да прилага принципите, произтичащи от настоящата
политика и да спазва изискванията на внедрената Система за
управление в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO
45001:2018;

Ръководството призовава персонала да прилага принципите и изискванията,
произтичащи от настоящата политика, и да ги взима предвид при изпълнение
на служебните си задължения.
Всички

доставчици,

подизпълнители

и

клиенти

се

призовават

да

се

съобразяват с декларираните в политиката ангажименти по отношение на
околната среда и условията на труд.
Влиза в сила от 01.12.2021 г.
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