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”Bezpečné a zdravotně nezávadné
prostředí umožňuje společnosti Saab
dosahovat jejích obchodních cílů.“

Naší povinností je chránit naše zaměstnance

před nebezpečími při práci a vytvářet bezpečné

pracovní prostředí. Díky systematické práci v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví eliminujeme nehody,
nemoci a úrazy, a to nyní i v budoucnu. Všichni
společně pomáháme a spolupracujeme

na odstraňování fyzických a psychologických
nebezpečí z našeho pracovního prostředí.

Práci společnosti saab v
oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví charakterizuje:

SOUČINNOST

My všichni se aktivně podílíme na odhalování rizikových faktorů a přijímáme
opatření, která pomohou zajistit zdravé a bezpečné pracovní prostředí.

ZÁJEM

Záleží nám na zdraví a bezpečnosti nás samotných i ostatních. Prokazujeme
si navzájem úctu a jsme si vědomi bezpečnostních a zdravotních rizik, která
nás obklopují.

OČEKÁVÁNÍ

Usilujeme o udržitelná řešení pro lidi i pro podnik. Snažíme se zajistit, aby naše
společnost mohla nabídnout zdravé pracovní prostředí i pro budoucnost. Být
proaktivní a předvídaví.

Jeden druhému tvoříme pracovní prostředí.

Součinnost

Společnost Saab má povinnost vytvářet nám
vhodné podmínky pro bezpečnou práci. K tomu
je důležité zapojení a účast nás všech. Společně
s vašimi kolegy odpovídáte za udržování bezpečného a zdravého pracovního prostředí.
Ať už jste na svém obvyklém pracovišti, nebo

na služební cestě, je vaší povinností zjistit si, jaké
předpisy na daném místě platí. V případě potřeby
kontaktujte vašeho nadřízeného nebo personální
oddělení.
Případné nehody vždy hlaste, jelikož tak se učíme
identifikovat budoucí rizika a předcházet jim.

• Dodržujte politiky společnosti Saab, místní předpisy a nařízení.
• Nahlaste všechny nehody a incidenty v souladu s místními postupy.
• Identifikujte nebezpečí a proveď te posouzení rizik.

• Používejte určené ochranné prostředky.
• Dávejte pozor při protipožárním cvičení a pokud možno, naučte
se první pomoc a kardiopulmonální resuscitaci.
• Informujte své návštěvy o bezpečnostních postupech,
nouzových východech atd.
• Jednejte, pokud si všimnete jakékoli formy šikanování,
obtěžování nebo jiného hrubého zacházení. Ihned jakékoli takové
incidenty či chování nahlaste svému přímému nadřízenému a
také vašemu personálnímu manažerovi.

Zájem

Při své práci reprezentujete společnost Saab.
Musíte se chovat odpovědně a minimalizovat
rizika pro vás, vaše kolegy, ale také pro subdodavatele a zákazníky.
Buď te pozorní a jednejte, když si všimnete
jakéhokoli chování nebo externích faktorů,
které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost vás
nebo ostatních.

Všímejte si, kde se nachází hasicí přístroje, lékárničky a nouzové východy. Vaše znalosti mohou
zachránit život vás a ostatních.
Pokud je nutno práci zastavit z důvodu bezpečnostního a zdravotního rizika, ihned kontaktujte
nejbližšího odpovědného manažera.

Očekávání

Očekává se od vás, že přispějete k dobrému klimatu spolupráce v celé společnosti. Takové klima
vytváří podmínky pro bezpečné pracovní prostředí a otevřený dialog mezi kolegy, zákazníky
a obchodními partnery. Dodržováním klíčových
hodnot společnosti Saab přispíváme k bezpečnému a zdravému pracovnímu prostředí.
Přispějte ke kultuře vzdělávání tím, že budete hovořit o zaznamenaných nehodách a incidentech.

Zajištění vysoce kvalitního výstupu pro zákazníka
nespočívá jen v tom, co dodáme, ale také jak to
dodáme.
V kultuře orientované na výkonnost musí být
bezpečnost vždy nejvyšší prioritou. Diskutujte
o potřebných školeních a vašich pracovních
podmínkách.
Nejlepší způsob, jak předcházet rizikům a vytvářet zdravé pracovní prostředí, je být předvídavý
a připravený.

• Zlepšete svou bezpečnost a výkonnost tím, že budete navrhovat změny
ve vašem pracovním prostředí, procesech a nástrojích pro prevenci rizik.
• Řešte problémy a upozorňujte na rizika vaše kolegy a přímé
nadřízené - každý den nebo na poradách zaměstnanců. Učením se z
vlastních chyb se můžeme zlepšovat.
• Neustálé cílené debaty o výkonnosti a rozvoji.

Tvá bezpečnost je i má bezpečnost
Než odjedete na služební cestu, připravte se na daný úkol. Najděte si informace
na SaabNet nebo si promluvte se svou bezpečnostní či personální organizací.

1.
2.
3.

Najděte si informace o klasifikaci
rizik a další důležité informace o cíli
vaší cesty.

Nevýznamné

Míra rizika

Hlavní opatření

Nízké

Proveďte předběžná bezpečnostní
opatření v souladu s pokyny
připravenosti Deployment Ready.

Střední
Vysoké

Zaregistrujte si svou cestu: vytvořte
novou žádost o mezinárodní cestu
(International Travel Request).

Extrémní

Posouzení rizik
Ať už jste sami, nebo s kolegy, na služební cestě
máte velkou odpovědnost. Ještě před odjezdem
proveď te posouzení rizik, abyste identifikovali
nebezpečí. Ujistěte se, že máte správné kompetence, správné potřebné informace a správné

vybavení k tomu, abyste svou práci mohli provést
bezpečně.
Vždy chraňte sami sebe a značku Saab tím, že
budete jednat opatrně a s dobrým úsudkem.

Předvídejte!

Jste-li na nové služební cestě nebo v novém pracovním prostředí s potenciálním nebezpečím, použijte zásadu STOP a proveď te posouzení rizik.
1. Přerušte veškerou svou činnost.

2. Promyslete.

3. Zorientujte se.

4. Naplánujte.

Více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci
ve společnosti Saab získáte u svého nadřízeného.
Nebo navštivte: saabgroup.com

