Vadybos sistemos politika
Mes, UAB „Ecoservice“ darbuotojai, įsipareigojame reikliai vertinti mūsų įmonės teikiamas
komunalinių, statybinių, didžiųjų, pavojingų ir elektronikos atliekų surinkimo, rūšiavimo bei
išvežimo, antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir pardavimo bei asenizacijos ir biotualetų nuomos
paslaugas, didžiųjų ir kompostuojamų atliekų aikštelių eksploataciją, teritorijų priežiūros ir
mechanizuoto valymo paslaugas įmonės aplinkosauginį veiksmingumą bei darbuotojų saugą ir
sveikatą lemiančius faktorius.
Siekdami sustiprinti savo pozicijas atliekų surinkimo ir rūšiavimo rinkoje, užtikrinti klientų
pasitenkinimą, rūpindamiesi įmonės veiklos sukeliamu poveikiu aplinkai bei darbuotojų sauga ir
sveikata, įdiegėme integruotą vadybos sistemą, vadovaudamiesi LST ISO 9001:2015, LST ISO
14001:2015, LST ISO 45000:2018 standartų ir EMAS III reikalavimais.
Mūsų įmonės veiklos prioritetai – rūpinimasis aplinkos apsauga bei darbuotojų sauga ir
sveikata, teikiant kokybiškas paslaugas.
Mūsų principai:
•
užtikrinti efektyvų įmonės veiklos organizavimą, racionaliai naudojant gamtos išteklius bei
rūpinantis darbuotojų sauga ir sveikata;
•
teikti paslaugas, sukeliant minimalų poveikį aplinkai;
•
suprasti ir tenkinti kliento poreikius, savo veikloje vadovaujantis reglamentuojančiais teisės
aktais, atlikti darbus sutartu laiku ir kokybiškai.
Mūsų įsipareigojimai:
•
Nustatysime kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos
sistemos tikslus ir skirsime reikiamus išteklius tikslams įgyvendinti.
•
Užtikrinsime, kad įmonės vykdoma veikla kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir
sveikatos srityse atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, teisinius norminius
aktus, reikalingus leidimus ir kitus reikalavimus.
•
Identifikuosime ir vertinsime profesinę riziką bei numatysime rizikos veiksnių valdymo
priemones;
•
Rūpinsimės įmonės darbuotojais suteikdami saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbo
aplinką, užkirsdami kelią su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams, taikydami
technologines naujoves, parinkdami asmenines apsaugos priemones, periodiškai
tikrindami darbuotojų sveikatą, išlaikydami ir keldami jų kvalifikaciją, nuolat ugdydami
kompetenciją kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos srityse, siekdami
visų darbuotojų įsitraukimo į įmonės veiklos gerinimo procesus, įsipareigodami
darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti.
•
Identifikuosime galimus pavojus, vykdysime nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių
susirgimų prevenciją, mažinsime DSS riziką.
•
Laikysimės teisinių ir kitų reikalavimų, susijusių su mūsų įmonėje nustatytais aplinkos
apsaugos aspektais, rengsime ir įgyvendinsime aplinkos apsaugos gerinimo bei taršos
prevencijos programas, racionaliai ir taupiai naudosime gamtos išteklius.
•
Tenkindami klientų poreikius ir ekonomiškai naudodami gamtinius išteklius, nuolatos
stebėsime, kontroliuosime ir gerinsime įmonės kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotų
saugos ir sveikatos vadybos sistemų veiksmingumą, gerinsime vadybos sistemą.
•
Siekdami išvengti veiklos trūkumų, teikiame pirmenybę rizikų valdymui.
•
Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už savo darbo kokybę, aplinkosaugos bei darbuotojų
saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi pagal pareigas ir kompetenciją.
•
Periodiškai peržiūrėsime šią vadybos politiką, kad ji atitiktų mūsų klientų poreikius, toliau
būtų reikšminga ir sutaptų su įmonės tikslais.
UAB „Ecoservice“ politika yra vieša ir prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys, dirbantys
organizacijos pavedimu, yra supažindinti su šia politika ir savo veikloje vadovaujasi jos
nuostatomis.
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