POLITIKA BOZP/ SAFETY POLICY
PR PE-02

JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. as subsidiary of
JTEKT Company is specialized to supply automotive
components for car makers.

Politika BOZP naší společnosti nás zavazuje:

Policy of working safety profess us to:

1

Pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a stálé
zlepšování pracovních podmínek.

Take care about safety and occupational hygiene and keep
improving of working conditions.

2

Vedení dokumentace a záznamů z oblasti bezpečnosti práce
a požární ochrany.

Conduct internal rules and forms (records) in sphere of
working safety and fire protection.

3

Vyhledávat, posuzovat, hodnotit a omezovat rizika možného
ohrožení zásad BOZP.

Search for, consider, assess and eliminate the risks.

4

K informování o rizicích možného ohrožení a o zásadách
bezpečnosti práce svých zaměstnanců a spolupracujících
firem.

To inform about potential risks and conventions of working
safety our employees and cooperative companies.

5

Přijímání nápravných a preventivních opatření pro případy
první pomoci, zdolávání požárů, havárií, provozních nehod,
poruch technických zařízení, aby se zabránilo jejich
opakovanému výskytu.

Accept corrective and preventive countermeasures for
incidents of first aid, obviate fire, accidents, operating
accident, breakdown of technical equipment to avoid their
repeated incidence.

6

Dodržování relevantních právních předpisů a jiných
požadavků.

Keep internal rules, legislation and the others requirements.

7

Politiku zveřejnit a sdělovat obchodním partnerům.

Safety policy publishes and transmits to customers.

8

Poskytovat osobní ochranné pracovní pomůcky

Provide the safety means.

9

Řídit se bezpečnostními a provozními předpisy, výstražnými
tabulkami, značkami, signály a používání předepsaných
ochranných pracovních pomůcek.

Follow safety and operational rules, caution mark, warning
signal and use prescribed safety means.

10

Aktivně se účastnit řešení otázek souvisejících s bezpečností
práce a požární ochranou.

Actively take part in solving questions about working safety
and fire protection.

11

Každý zaměstnanec je povinen dbát o vlastní bezpečnost a
své zdraví, o bezpečnost a zdraví osob, kterých se jeho
jednání a práce dotýká.

Every employee has to care about her/his own safety and
health, about safety and health of people which his/her work
and behaviour is concerned with.

PŘEMÝŠLEJTE: SMYSLEM VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH
OPATŘENÍ JE CHRÁNIT ZDRAVÍ A ŽIVOT VÁS, NAŠEHO
ZAMĚSTNANCE.

THINKING: SENCE OF ALL SAFETY
COUNTERMEASURES IS PROTECTED YOUR HEALTH
AND LIFE, OUR EMPLOYEE.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

SAFETY FIRST

O firmě/
About company

Společnost JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. se jako
dceřiná společnost koncernu JTEKT specializuje na výrobu
komponentů do osobních automobilů.
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