HMS-POLICY
Formål og omfang
Denne policyen er en del av konsernets styrende dokumentasjon og beskriver på en
overordnet måte hvordan HMS-arbeidet skal ledes i alle deler av Goodtech.
HMS i Goodtech
Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en
nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å jobbe
målbevisst med å etablere gode rutiner, etterlevelse samt sørge for kontinuerlig
forbedring i samsvar med fastsatte krav og utviklingsmål.
Alle gjeldende lover og reguleringer på området skal overholdes. Helse, miljø og
sikkerhet skal være en integrert del av Goodtechs forretningsdrift.
Vi skal:
▪

Jobbe systematisk, og målbevisst med HMS.

▪

Kontinuerlig forbedre systemet som sikrer at alle HMS lover og forskrifter
holdes.

▪

Sikre ledelsesengasjement og forpliktelse til HMS forbedringer.

▪

Sørge for at alle bidrar til å skape en god HMS-kultur.

▪

Arbeide målbevisst med å velge leverandører som deler vår nullvisjon og
lever opp til våre krav til HMS.

Sikkerhet
Vår høyeste prioritet er å verne våre ansatte og andre som berøres av vår
virksomhet mot arbeidsulykker og helseskader. Våre ansatte er i mange
sammenhenger utsatt for økt risiko ved arbeid på anlegg. Det er derfor viktig at våre
ansatte har den nødvendige opplæring og tilstrekkelig oppmerksomhet for å kunne
utføre sine oppgaver på en sikker måte. Ved prosjektgjennomføring skal vi utarbeide
HMS-planer som sikrer at vi unngår skader og ulykker.
Rapportering og deling av uønskede hendelser er en viktig aktivitet for å sørge for
ansattes involvering, og en nødvendig forutsetning for å drive kontinuerlig forbedring
og risikovurdering.
HMS-revisjoner og aktiv dialog med våre kunder er også viktige elementer i vår jakt
etter å bli bedre innenfor HMS-området.
Alle ansatte, midlertidig ansatte og leverandører skal bevisstgjøres sitt HMS-ansvar
og engasjeres i HMS-aktiviteter på arbeidsplassen.
Vi har utarbeidet en beredskapsplan som danner basis for håndtering av større
uønskede hendelser. Beredskapsøvelser skal avholdes med jevne mellomrom.

