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MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI POLITIKA 

A Green-shirts Quality Solution Kft. elkötelezte magát amellett, hogy a legjobb egészségügyi és munkabiztonsági teljesítményt 
nyújtsuk dolgozóink számára. Működési filozófiák szerves részeként tekintünk munkatársaink, dolgozóink egészségvédelmére 
és a munkabiztonság hatékony irányítására.  

Fenti céljaink hatékony megvalósítása érdekében társaságunk megtesz minden szükséges lépést, hogy megvalósítsa, vagy 
túlteljesítse a vonatkozó törvényi előírásokat, a legjobb iparági gyakorlatokat, a belső rendszerei szerinti elvárásokat illetve az 
egészségügyi, munkabiztonságra vonatkozó egyéb szabályozó követelményeket, minimálisra csökkentse munkafolyamataiban 
a kockázati tényezőket az esetleges balesetek, megbetegedések megelőzése érdekében. 

Társaságunk egészségügyi és munkabiztonsági céljait a vezetőségi átvizsgálások során meghatározza, teljesülésüket értékeli, 
célkitűzéseihez a folyamatos fejlesztés módszereit alkalmazza. 

Társaságunk minden munkatársa felelős a biztonságért és munkatársaink egészségéért, a munkabiztonsággal, 
egészségvédelemmel kapcsolatos folyamatos fejlesztésért ezzel elősegítve a biztonságos munkakörülményeket, a biztonságos 
munkavégzést, illetve fő céljaink elérést a nulla súlyos sérülést, a nulla elveszett munkanapot okozó sérülést és a nulla 
munkabiztonsági szakhatósági határozatot.  

Meggyőződésünk, hogy elkötelezettségünk lehetővé teszi, hogy értéket nyújtsunk munkatársaink, vevőink és érdekelt feleink 
számára. 

 

HEALTH & SAFETY POLICY 

Green-shirts Quality Solution Kft. is committed to providing the best health and safety performance for our employees. As an 
integral part of our operating philosophies, we consider the health of our employees and the effective management of 
occupational safety. 

In order to effectively achieve the above goals, our company takes all necessary steps to implement or exceed the relevant legal 
requirements, the best industrial practices, the requirements of its internal systems and other health and safety regulatory 
requirements, minimize the risk factors in its processes in order to prevent accidents and illnesses. 

Our company's health and safety goals are defined during management reviews, their fulfillment is evaluated, and the methods 
of continuous improvement are applied to its objectives. 

All employees of our company are responsible for the safety and health of our colleagues, for the continuous improvement 
related to occupational safety and health, thus promoting safe work also working conditions and achieving our main goals of 
zero serious injury, zero lost working day injury and zero occupational safety authority decision. 

We believe that our commitment allows us to deliver value to our employees, customers and stakeholders. 
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