
Информация
за прилаганите добри

практики
по безопасност и здраве при

работа в София Мед АД



Осигуряването на безопасността и здравето при работа е отговорност за
ръководството на София Мед АД с внимателен подход към
работниците и служителите и към обществото като цяло. То е
определящо при осъществяване на всички инвестиционни, 
екологични, технологични и организационни ежедневни дейности.

С поемането на тази отговорност ръководството на София
Мед АД декларира, че:

1. Принципът на осигуряване безопасността и здравето на всички работни
места и постоянното подобряване на работните условия са в пълно
съответствие с приложимите законови изисквания и корпоративни
инструкции на Виохалко груп и представляват основа на политиката на
дружеството.

2. Целта ни е достигането на нулев брой злополуки, професионални
заболявания, наранявания и инциденти при работа с оглед запазване
сигурността, здравето и благоденствието на целия персонал, 
включително на фирмите - подизпълнители, работещи на територията
на София Мед. Това ще повиши удовлетвореността на нашите
клиенти и качеството на продукцията ни.



3. Съгласувано с политиката на дружеството са подготвени задачите и
индивидуалните отговорности на всички работници и служители, като се
стимулира активното им участие в дейностите, свързани с осигуряването на
безопасността и здравето при работа.

4. Поддържа непрекъснат и открит диалог с представителите на работниците при
управлението на условията на труд чрез работата на Комитета по условия на
труд и Комитета по информираност и съгласуване на интересите.

5.Осигуряването на всички ресурси (финансови, кадрови и материални), 
необходими за прилагането на политиката за безопасност и здраве при работа
е с висок приоритет.

6. Прилага проактивен подход на управление на системата за управление на
Безопасността и здравето при работа, основан на:

• периодично оценяване и управление на производствения риск с участието на
екипите по Безопасност на всеки отдел в София Мед АД; 

• непрекъснато документирано обучение и обмен на информация с работниците, 
служителите и всички трети лица за възможните рискове при работа и методите
за тяхното ограничаване и отстраняване;

• мониторинг на параметрите на работната среда;
• провеждане на редовни инспекции от отдела по Безопасност и здраве при

работа за предприемане на коригиращи действия.



7. Системата за управление на безопасността и здравето при работа е
разработена в съответствие с международния стандарт BS OHSAS 
18001:2007 и отговаря на изискванията на националното
законодателство, корпоративните инструкции на Виохалко груп, 
научните и технически постижения и добрата практика.

8. Системата се инспектира и оценява ежегодно за ефикасност и
адекватност по отношение на всички нормативни изисквания с цел
непрекъснато подобряване.

За успешното провеждане на политиката по Безопасност и Здраве при
работа Ръководството на София Мед АД изисква от
всички ръководители, служители и работници на фирмата, както и от
всички, работещи на територията й, да проявяват в ежедневната си
работа висок професионализъм и отговорно поведение по отношение
на Безопасността и здравето при работа. Всеки трябва, също така, 
стриктно да спазва изискванията, регламентирани в документите на
системата за управление на безопасността и здравето при работа и
активно да участва в нейното функциониране и развитие с цел да бъде
непрекъснато подобрявана.



Добри практики, свързани с управлението на безопасността и здравето
при работа в София Мед АД

1.Функциониране и развитие на Интегрирана система за управление на БЗР и ООС като един от
основните инструменти за управление на фирмата.



2. Провеждане на вътрешни проверки по БЗР с участието на целия
мениджърски състав с цел упражняване на ефективен оперативен
контрол.

3. Провеждане на ежеседмични срещи по БЗР с техническите
ръководители на фирмите-подизпълнители, работещи на територията
на София Мед АД с цел упражняване на ефективен оперативен
контрол на тяхната дейност.

4. Поддържане на система за управление на реда и чистотата на
работните места – 5S система с прилаган инструмент за стимулиране
на активното участие на целия персонал- месечна парична премия





5. Осигуряване на ежегодно допълнително здравно
осигуряване в ЗОК Надежда за целия личен състав.

6. Ежегодно провеждане на профилактични медицински
прегледи за целия личен състав на дружеството.

7. Осигуряване на ежегодно ваксиниране с
противогрипни ваксини за целия личен състав. 

8. Ежегодно провеждане на инициативата “Месец Май –
месец на безопасността”. 





9. Прилагане на метода на изследване на дървото на причините
(Диаграма на Ишикава), който позволява да се оценят всички
основни източници на причини, водещи до възникването на
дадена трудова злополука. Резултатите от прилагането му са
налице – подробна картина на причините за възникване на
всеки отделен инцидент и възможност за ефективни решения за
предотвратяване на повторно възникване на подобни
злополуки.





Добри практики, свързани с управлението на
безопасността и здравето при работа в София Мед

АД

10. Провеждане на „Семеен ден на безопасността” с цел
усъвършенстване на усвоените и придобиване на нови знания и
умения в областта на безопасно поведение на улицата и оказване на
първа помощ от страна на членовете на семействата на работещите
в София Мед АД.

11. Ежегодно провеждане на инициатива „Ден на отворените врати на
София Мед АД” – посещение на семействата на работещите в
дружеството на производствените цехове с цел да запознаване с
текущото състояние на условията на труд и подобряването им в
сравнение с предходните години.



12. Ежедневно прожектиране на клипове на тема „Безопасност и здраве
при работа” на плазмени екрани, разположени на двата портала на
дружеството. 

13. Ежегодно провеждане на обучение по “Първа долекарска помощ на
работното място” за целия персонал на фирмата от лектори на
Националния учебен център на БЧК.

14. Ежегодно провеждане на обучение “Обезопасяване на товари”

15. Периодично провеждане на „Проучване на удовлетвореността на
персонала”, съвместно с КПМГ.

16. Поддържане на оборудван фитнес салон на територията на фирмата
за осигуряване на целогодишни добри условия за спорт и укрепване на
физическото състояние на работещите в дружеството.

17. Прилагане на програма за повишаване на комфорта и понижаване на
стреса при работа.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


