RÁMCOVÁ POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

GLOBAL
HEALTH & SAFETY
POLICY

DHL Freight se zavazuje k principům řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP) dle ISO 450011.
Usilujeme o to, abychom poskytovali bezpečné a zdraví nezávadné pracovní
prostředí, a to prostřednictvím aplikování prevence vzniku pracovních úrazů a
nemocí a dále proaktivním zlepšováním ukazatelů BOZP výkonnosti.
Freight Management Board (FMB) přistupuje k BOZP odpovědnosti zcela vážně. Jejím zanesením
do strategie Freight 2025 dáváme jasně najevo, že chceme, aby naši zaměstnanci jednoznačně měli
zkušenost s bezpečným pracovním prostředím.
Skrze liniový management jednotlivých týmů a fungující vedení jasně projevujeme závazek
důsledného uskutečnění naší strategie, našich programů a našeho poslání tím, že
nn

na denní bázi přistupujeme odpovědně k záležitostem týkající se vedení v oblasti BOZP

nn

identifikujeme a vyhodnocujeme rizika napříč našimi podnikatelskými aktivitami za účelem
eliminovat vznik úrazů a nemocí

nn

pro provozní lokality stanovujeme minimální výkonnostní standardy a základní bezpečnostní
pravidla, které jsou kompatibilní s právními požadavky a technickými normami

nn

se poučíme z jednotlivých úrazů a skoronehod skrze veřejné sdílení a provedení analýzy za
účelem zjištění kořenové příčiny, jejímž smyslem je nastavit adekvátní nápravné a/nebo
preventivní opatření

nn

eliminujeme riskantní jednání a riskantní stavy věcí tím, že budujeme komplexní a proaktivní
BOZP kulturu

nn

spolupracujeme s našimi zaměstnanci, dodavateli a zákazníky za účelem sdílení “best practice” a
neustálého zlepšování

nn

nastavujeme procesy, prostřednictvím kterých evidujeme a sledujeme KPIs v souladu s
požadavky koncernu DPDHL

nn

auditujeme, monitorujeme a přezkoumáváme BOZP výkonnost v provozních lokalitách a
prostřednictvím souhrnných DPDHL KPI reportů

Očekáváme, že každý dodržuje naše základní bezpečnostní pravidla a postupy a že se aktivně podílí
na tom, aby byl každý jedinec při výkonu zaměstnání zdravý a v bezpečí.
Tato politika je platná pro všechny země, právní entity a terminály, které jsou v rámci DHL Freight
provozovány a platí rovněž pro všechny jejich pobočky. Tato politika je pravidelně revidována
vedením naší organizace.
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Principy BOZP řízení popsané v ISO 45001: BOZP pojetí rizik; vedení; zapojení zaměstnanců;
zlepšování; učinění rozhodnutí na základě průkazných materiálů; řízení mezilidských vztahů
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