
POLITIKA BEZPE

Jedním ze základních dlouhodobých cíl

neustále zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví svých zam

dodavatelů a zákazníků v areálu spole

Tato Politika bezpečnosti práce je závazkem vedení spole

Vedení společnosti se zavazuje touto politikou pln

a požadavky zákazníků. 

Vedení společnosti ROSTRA s.r.o. 

• Vyhledávat a identifikovat rizika vyplývající z

nebo život zaměstnanců nebo externist

prostředí a ergonomie práce. 

• Vytvářet bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní podmínky v

s legislativními předpisy a př

• Uplatňovat bezpečnostní hledisk

na zdraví zaměstnanců.  

• Používat bezpečné pracovní

zdraví zaměstnanců. 

• Vyžadovat od svých dodavatel

životy a zdraví své a našich zam

• Soustavně vzdělávat zamě

odpovědným k jejich životům a zdraví

• Vést zaměstnance k vlastní kontrole mezi sebou a tím sníži

• Přijímat podněty na zlepšování pracovního prost

• Zajišťovat potřebné zdroje na financování 

podle závažnosti rizika. 

• Vymezit úkoly péče o bezpe

trvalou součást své každodenní práce
 

Od zaměstnanců společnosti vedení o

• Důslednou pracovní kázeň, sebekontrolu a dodržování všech pravidel stanovených dokumentací 

BOZP a PO. 

• Aktivní přístup k trvalému napl

vytyčených cílů vyhlášené politiky BOZP.
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